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ਸਕੂਲ ਾਂ ‘ਚ ਬੱਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਿਵਯੁਵਕ ਾਂ ਦੀ ਮ ਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ‘ਚ ਸੁਧ ਰ ਨਲਆਉਣ  

28 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਰਵਿ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਿਾਨ 87 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਮਹੁਈੱਆ ਕਿ 

ਿਹੀ ਹੈ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਮਾਰਨਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਦੇ ਰਿਕਵਿੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੇਅਿ ਰਸਸਟਮ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਿੂੀ ਹੈ ਰਕ ਬੱਰਿਆ ਂਅਤ ੇ

ਨਵਯੁਵਕਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੁਧਾਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਵਰਦਅਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਲਾਂ ‘ਿ ਰਮਲਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕੱ 

ਪਹੁੰਿ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿ ੂਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਨ 42 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੀ ਨਵੀ ਂਫੰਰਡੰਗ ਸਕੂਲਾ ਂ‘ਿ ਮਾਨਰਸਕ ਤੰਦਿਸੁਤੀ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਕਰਲਨੀਕਲ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਰਵਿ ਵਾਧਾ ਕਿੇਗੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਿੋਗ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕੱ ਪਹੁੰਿ ਰਵਿ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆ ਿਹੀ 

ਹੈ। ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਨ 45 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦੀ ਨਵੀ ਂਫੰਰਡੰਗ ਬਾਲ ਿੋਗ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤ ੇਪਰੋਗਿਾਮ, ਰਜਵੇਂ ਸਪੀਿ ਲੈਂਗੂਏਜ, 

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਿੇਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਰਵੱਿ ਵਾਧਾ ਕਿੇਗੀ। 

ਮ ਿਨਸਕ ਨਸਹਤ ਸਹ ਇਤ  

ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਨ 42 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀ-ਰਨਵੇਸ਼ ਸਕੂਲਾ ਂ‘ਿ ਬੱਰਿਆ ਂਅਤੇ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ 

ਪਹੁੰਿ ਰਵੱਿ ਰਵਸਤਾਿ ਰਲਆਵੇਗਾ। ਸੂਬ ੇਭਿ ‘ਿ ਇੰਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂ‘ਿ ਵਾਧਾ ਕਿਨ ਵਾਸਤ ੇਰਵਸਤਾਿ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਇਹ 

ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸਕੂਲੀ ਵਿ੍ ੇਕੈਲਗਿੀ ਅਤੇ ਐਡਰਮੰਟਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ‘ਿ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵਗੇੀ। 

CASA Child, Adolescent and Family Mental Health ਹੋਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਰਹਤ, ਇਕ ਏਕੀਰਕਰਤ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਰਵਸ ਮਾਡਲ 

ਰਤਆਿ ਕਿਨ ‘ਿ ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਿੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਿੇਗੀ ਤਾ ਂਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਿਾ ਂ

ਅਤ ੇਬੱਰਿਆ ਂਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਨੰੂ ਵਧੇਿ ੇਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਧੇਿੇ ਗੰੁਝਲਦਾਿ ਜ਼ਿਿੂਤਾ ਂਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਕਲਾਸਿਮੂਾਂ ਦਆੁਿਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ੀਰਕਰਤ ਕਰਲਨੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗੀਆਂ। ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਕਲਾਸਿਮੂ ਟੀਮਾਂ ਇਕ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਥੈਿੇਰਪਸਟ, ਸਾਈਰਕਐਰਟਰਸਟ, ਅਤ ੇਕਲਾਸਿਮੂ 

ਰਬਹੇਰਵਯਿਲ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ ਦੀਆਂ  ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਇਨ੍ਾ ਂਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਰਸਹਤ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਹਵੋੇਗਾ ਰਜਸ ‘ਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ,ੇ ਇਕ ਨਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਕਿ,  ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਾਲੋਰਜਸਟ, ਸਪੀਿ ਅਤ ੇਲੈਂਗੂਏਜ ਥੈਿੇਰਪਸਟ ਅਤ ੇਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਿੇਰਪਸਟ। 

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰਹਲਾ ਂਐਡਰਮੰਟਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਿਣੁਵੇਂ ਸਕੂਲਾ ਂ‘ਿ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਦ ਰਵਿ ਇਹ ਹੋਿ ਸੂਬੇ ਭਿ ‘ਿ ਆਉਦਂੀਆ ਂ

ਜਾਣਗੀਆਂ। 



Classification: Public 
 

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਇਟੰੈਗਿੇਰਟਡ ਸਕੂਲ ਸੁਪੋਿਟ ਪਰੋਗਿਾਮ (ISSP) ਦਾ ਵੀ ਰਵਸਤਾਿ ਕਿੇਗੀ। ਆਈ ਐਸੱ ਐਸੱ ਪੀ ਬੱਰਿਆ ਂਅਤ ੇਨਵਯੁਵਕਾਂ ਨੰੂ 

ਿੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਅਗੇਤ ੇਦਖਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਰਜਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅਤ ੇਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਿਨ ਦਆੁਿਾ ਉਨ੍ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਤੰਦਿਸੁਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੰੂ ਿੰਗੇਿੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਿ ਮਦਦ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਿੀ ਪੁਰਲਸ ਯੂਥ ਫੈਡੇਿਸ਼ਨ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਦਆੁਿਾ ਆਈ ਐਸੱ ਐਸੱ ਪੀ ਪਰੋਗਿਾਮ ‘ਿ ਸਕੂਲਾ ਂ‘ਿ ਰਮਲਦੀ ਕਈ ਪਰਕਾਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖਾਣ ੇਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ, 

ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਗਿੋਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੰਿਿਨਾਮਈ ਸਿੀਿਕ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤ ੇਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿ। ਨਵੀ ਂਫੰਰਡੰਗ ਪਰਹਲਾਂ ਆਈ 

ਐਸੱ ਐਸੱ ਪੀ ਨੰੂ ਕੈਲਗਿੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੋਿ ਵਧੇਿੇ ਸਕੂਲਾ ਂਤੱਕ ਫੈਲਾਏਗੀ, ਰਜਸ ਉਪਿਤੰ ਸੂਬ ੇਭਿ ‘ਿ ਜ਼ਿਿੂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਂ ‘ਿ 

ਪਰੋਗਿਾਮ ਨੰੂ ਫੈਲਾਏਗੀ।  

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਂਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਂ2022-23 ਅਤ ੇ2023-24 ਲਈ ਪਰਰਤ ਸਾਲ 10 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਤੱਕ ਦੀ ਰਮਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ 

ਵਧੀਕ ਹਣੋਗੀਆਂ ਰਜਹੜੀ ਰਕ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਲਈ ਟਲੂ, ਟਿੇਰਨੰਗ 

ਅਤ ੇਸਿੋਤਾ ਂਦੀ ਪਰਦਾਨਗੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਿਨ ‘ਤ ੇਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿੁੱਕੀ ਹ।ੈ 

ਬ ਲ ਰੋਗ ਮੁੜ-ਬਹ ਲੀ ਸੇਵ ਵ ਾਂ  

ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਨ 45 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀ-ਰਨਵੇਸ਼ ਬਾਲ ਿੋਗ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪਰੋਗਿਾਮਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤ ੇ

ਉਨਾ ਂਦੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ‘ਿ ਸੁਧਾਿ ਰਲਆਏਗਾ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਸਪੀਿ-ਲੈਂਗੂਏਜ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਅਤ ੇਰਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਿੇਪੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਭਿ ‘ਿ 

ਐਲਬਿਟਾ ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਸ ਵੱਲੋਂ  ਸਕੂਲਾਂ ਰਵਿਲੇ ਅਗੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਫੰਰਡੰਗ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ‘ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ: 

• ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨੰਟੇਕ, ਟਰੀਏਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਿਨਾਂ 

• ਪਰਿਵਾਿਾ ਂਲਈ ਸਿਵਜਨਕ ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਾਨਾ-ਯੁਕਤ ਸਿੋਤ ਅਤੇ ਪਰਗੋਿਾਮ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨੇ 

• ਸਪੀਿ ਸਾਊਡਂ ਦੇਿੀਆਂ ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤ ੇਜਨਮ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਮੌਰਬਰਲਟੀ ਅਤੇ ਪਜ਼ੁੀਸ਼ਰਨੰਗ ਵਾਸਤ ੇਯੋਗਤਾ ‘ਿ ਰਵਸਥਾਿ 

ਕਿਨਾਂ 

• ਸਾਿ ੇਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਰਨਿੰਤਿ ਕੇਅਿ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਬਾਲ ਿੋਗ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤ ੇਟੀਮਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਨਾਂ  

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ 2022-23 ਅਤ ੇ2023-24 ਲਈ ਪਰਰਤ ਸਾਲ ਸਿਕਾਿ ਦੇ 10 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਤਕੱ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਰਨਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੋਵਗੇੀ, ਰਜਹੜੀ 

ਰਵਸ਼ੇਸ਼ੀਰਕਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ‘ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਉਨ੍ਾ ਂਬੱਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ 

ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦਆੁਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ,ੇ ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੌਿਾਨ ਰਵਸ਼ੇਸੀਰਕਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤਕੱ ਪਹੁੰਿ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂਸੀ ਹੋ 

ਸਕੀ, ਰਜੰਨ੍ਾਂ ‘ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਪੀਿ ਪੈਥਾਲੋਰਜਸਟ, ਰਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਿੇਰਪਸਟ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਿੇਰਪਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕਾਲੋਰਜਸਟ।  

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ ਉਨ੍ਾਂ ਹੋਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਿਕ ਬਣੇਗੀ ਰਜੜੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਰਕ ਸੂਬ ੇ‘ਿ ਸਾਿ ੇਬਰੱਿਆਂ ਅਤ ੇ

ਨਵ-ਯੁਵਕਾਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣ ੇਅਤ ੇਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪੂਿ ੇਪਿੇੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹੁੰਿ ਹਾਸਲ ਿਹੇ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਪਰੋਗਿਾਮਾ,ਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪੱਿ 1 ਰਬਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਸਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਿ 

ਕਿਦੀ ਹੈ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਿ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆਵਾ ਂਨਾਲ ਰਨਪਟਣ, ਰਵਸ਼ੇਸੀਰਕਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਰਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਰਕਲਾਂ ‘ਿ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਰਨਸ਼ਾਨਾ-ਂਯੁਕਤ ਰਸੱਰਖਆ ‘ਿ ਵੀ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂ‘ਿ 110 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਦਾ ਪੂਜੰੀ-ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1.4 ਰਬਲੀਅਨ 

ਡਾਲਿ ਦੀ ਉਸ ਰਸੱਰਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਰਡੰਗ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਝਟਪਟ ਬੀਮਾਿੀਆਂ ਦੀ ਲਪਟੇ ‘ਿ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣ ੇਬੱਰਿਆ ਂਲਈ 

ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਰਸੱਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 



Classification: Public 
 

ਫੌਰੀ ਤਥੱ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਬੱਰਿਆ ਂਅਤੇ ਨਵਯੁਵਕਾ,ਂ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤ ੇਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਿ ਰਵਸਤਾਿ ਰਲਆਉਣ 

ਲਈ ਿਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਹੈਲਥ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਪਰਹਲ ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦੌਿਾਨ 87 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਿ ਮੁਹਈੱਆ ਕਿ ਿਹੀ 

ਹੈ।  

o ਇਹ ਯਤਨ ਐਲਬਿਟਾ ਿਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਵੈੱਲ-ਬੀਇੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਿ ਹਨ।  

• ਸਾਿ ੇਬੱਰਿਆ,ਂ ਨਵਯੁਵਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕੱ ਪਹੁੰਿ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ 

ਕਰਮਊਰਨਟੀ ‘ਿ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਿੀ ਲਈ 211 ਐਲਬਿਟਾ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿੋ। 

ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ 

• 211 ਐਲਬਿਟਾ 

ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ ਾਂ  

• ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦਆੁਿਾ ਪਰਭਾਵਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਿ ੇਸਹਾਇਤਾ (1 ਜੂਨ 2022) 

• ਬੱਰਿਆ ਂਅਤ ੇਨਵ-ਯੁਵਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਨਾਂ (31 ਮਈ 2022)    
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