COVID-19 ਬਾਬਤ ਕੈਲਗਰੀ
ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ
ਪ੍ਰਤੀਵਕਰਆਵਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਿੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਜੀਆਂ
ਸਮਾਵਜਕ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਵਮਊਵਨਟੀਜ ਕੈਲਗਰੀ (Vibrant Communities
Calgary) ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ
•ਕੈਲਗਰੀ ਪਬਲਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਕ 30

•

ਅਪਰੈਲ ਤੱ ਕ ਲਕਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਕੈਲਗਰੀ ਫ ਿ ਬੈਂਕ ਗਰਾ ਹਕ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਪਲਹਲ਼ਾਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ

ਲਲਆ ਜਾ ਲਰਹਾ।

ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮ਼ਾਂ
ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 403-253-2055
ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

•ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਲਜਟਲ ਲਾਇਬਰਰ
ੇ ੀ, ਲਜੱ ਥੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ
ਵੱ ਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਈ-ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

•

ਜਾਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।

The Salvation Army (ਦੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ ਨ ਆਰਮੀ) ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ
ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਰਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੂੰ 403-2200432 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਵਾਜਾਈ

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਦੁਆ ਰਾ ਪੱ ਤਣ ਰੋਕ (ਅਲੱਗ ਰਲਹਣ) ਲਈ ਲਨਰਦੇਸ਼
ਲਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤ਼ਾਂ The Calgary Co-op (ਕੈਲਗਰੀ ਕੋ-ਓਪ) ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਟ

• Calgary Transit (ਕੈਲਗਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਵਭਾਗ) ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ memberengagement@calgarycoop.com ਉੱਤੇ

ਬੱ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਪਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ

ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ।

ਲਹਦਾਇਤ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ।

• ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਪਰੈਲ ਲਵੱ ਚ ਵੀ

•

The Kerby Centre (ਕਰਬੀ ਸੈਂਟਰ) ਸਮਾਜ ਲਵੱ ਚ ਬਜੁਰਗ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ

ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਪਰੋਗ ਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ

ਹਨ।

ਲੋ ੜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕ ਲਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 403-234-6571 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ
ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਮਾਵਜਕ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰੋਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 211 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

Fair Entry ਅਰਜੀਆਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ Calgary.ca
ਉੱਤੇ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 311 ਉੱਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਲਚੂੰ ਤਤ ਹੋਣਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ਼ਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਲਈ,
ਜ਼ਾਂ ਮਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ ਲਜਸ
ਲਵੱ ਚ ਲਨਮਨਲਲਲਖਤ ਸੂੰ ਸਥਾਵ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਅਲਬਰਟਾ ਲਸਹਤ ਸੇਵਾਵ਼ਾਂ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਲਮਆਂ ਲਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਕਠਨਾਈ ਸੂੰ ਬੂੰ ਲਧਤ ਕੇਂਦਰ: 403-266-4357

•

ਮਾਨਲਸਕ ਲਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ: 1-877-303-2642

•

ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ : 1-800-668-6868

•

ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਲਵੱ ਚ PurposeMed.com, ਇਕ ਆਨਲਾਇਨ ਕਲੀਲਨਕ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਜਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਨਕਲੇ ਲਬਨ਼ਾਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਾਕਟਰੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਬੂੰ ਦ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ
• ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਲ ਲਸੱ ਲਖਆ ਬੋਰਿ ਨੇ ਇੂੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈੈੱਬਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਲਵੱ ਚ ਲਸੱ ਲਖਆ ਹਾਲਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਲਕਆਂ
ਲਈ ਲਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• Calgary Reads ਤੁਹਾਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਲਹਣ ਅਤੇ ਚੂੰ ਗੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਸਥਾਲਪਤ ਕਰਨ ਲਵੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਇੱਕ
ਨਵੀਂ ਗਤੀਲਵਧੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Https://calgaryreads.com/noodle-do-a-day/ ਉੱਤੇ ਵੇਖ।ੋ

