
 تک آپ انتظار کر رہے ہیں جب
 

 کے حقائق سیلہو
 مجھے اور کون سے وسائل دستیاب ہیں؟

مقامی  دوسرےخدمات  حاصل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں، تو اس دوران آپ  ی جب اپنی وزارت کی مالی امداد 
مرکز، نجی تفریح فراہم کرنے  فریحیاپنے مقامی ت۔کمیونڻی وسائل، پروگراموں اور سرگرمیوں کی تحقیق کرسکتے ہیں

صوصی کے مراکز اور غیر منافع بخش تنظیموں سے منسلک ہونے کی کوشش کریں جو خوں  سینیئر ، لوںوا
ن میں سے بہت ۔ اْ کے ساتھ بالغوں کے لئے مختلف پروگرام اور سرگرمیاں پیش کرتے ہیںوں  سینیئرضروریات اور 

 کئے گئےہیں۔ تیار  کیلئےاور صالحیتوں کو پورا کرنے  دلچسپیوںتمام شرکاء کے رام سے پروگ

 

 چاہئےناکرتالش پروگرام کہاں 
  آپ ایسا تفریحی پروگرام تالش کر سکتے ہیں جو آپکی ضروریات پوری کر سکے:،یقوں سے کچھ طرذیل میں لکھے

 ۔رکًھیںمیں ہونے والی سرگرمیوں پر نظر ،مقامی میونسپل پارکوں، کمیونڻی اور غیر منافع بخش تنظیموں  •
  ۔کالسیز اور تفریحی ہدایت نامے تالش کریں یمسلسل تعلیمکیلئےبالغوں  •
 ۔سرگرمیاں دستیاب ہیں کون سی اپنے خاندان والوں اور دوستوں سے معلوم کریں کہ کمیونڻی میں  •
  ۔میلوں اور خصوصی تقریبات کی تالش کریں یاپنی کمیونڻی میں معلومات •
 ۔سینڻر سے رابطہ کریں سینیئراپنے مقامی  ہیں تو، سینیئراگر آپ  •
 ۔اونڻاریو 211 •

 

،اپنے آپ سے  یہ یا نہیںہےکیلئےمناسب پروگرام آپ   یا   آیہ دیکھنے کے لئے کہ  
 .پوچھیں۔تسواال
  مجھے کامیاب ہونے کیلے کس قسم کی مدد  کی ضرورت ہوگی؟ •
  آیا تھا؟لطف مجھےماضی کی کچھ وه سرگرمیاں جنکو کرنے میں  •
  ؟تا ہوںکیا کرنا چاہسے میں ہمیشہ  •
 مقاصد کیا ہیں؟تفریحی میرے  •

 

کہ پروگرام آپ کی ضروریات کیلئےیہ دیکھنے  پہلے،  ہونے سے م  میں شامل پروگرا
 ۔پروگرام کوآرڈینیڻر سے یہ سواالت پوچھیں ، یا نہیںکے مطابق ہے

 پروگرام کا فلسفہ کیا ہے؟ •
 کس طرح یقینی بناتا ہے؟پروگرام  ،شرکاء کی ضمانت اور حفاظت کو    •



 تجاویز
  اپنی تالش جلد شروع کریں! ، اسلئےپروگرام تیزی سے بھرتے ہیں کےآپ •
  ۔درخواست کریںمالقات کی پروگرام کی ابتدائی واقفیت میں شریک ہوں یا انسڻرکڻر سے  •
  ۔)یںرسد وغیره خریدن اور اپنے آپ کو تیار کریں (سازوساماکیلئےپروگرام کے آغاز  •
 ۔(ڻرانزٹ کے راستوں کو دیکھیں، مشترکہ سواری تالش کریں) میں وہاں کیسے پہچونگا؟  •

 

 معلومات کو تازه  کریں پنےبارےمیںا
مثال کے طور  ضروری ہے ۔اپنی صورت حال میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں اپنے مقامی ڈی ایس او کو آگاه رکھنا 

اس سے ہمیں یقین دہانی  پر اگر آپ اپنی رہائش یا اپنا فون نمبر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو، ہمیں کال کریں ۔
ہیں اور یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ آپ سروس رجسڻری میں رہنا چاہتے معلومات  ہو جاتی کہ ہمارے پاس آپکی موجوده 

 ہیں ۔

 

 ات کی ضرورت ہے؟مزید معلوم
ڈی  کے پر کال کرکے رابطہ کریں یا اپنے عالقے  211 ) کوDSOاونڻاریو ( زسروسل ڻپمنمزید معلومات کیلے ڈویل 
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