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19 ਜੁਲਾਈ 2022 

ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ  ਸੀਨੀਅਿਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਿੇ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨਵੀ ਾਂ ਿੋਕਥਾਮ 

ਿਣਨੀਤੀ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਦਆੁਿਾ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਿਵਾਈ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਸਮੂਰਹਕ ਪਹੁੂੰਚ: ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ  ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਿਣਨੀਤੀ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਇਕ 

ਪੂੰਜ-ਸਾਲਾ ਿਣਨੀਤੀ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ, ਨਾਨ-ਪਰਾਰਿਟ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਮੂਹਿਲੀ ਕਤਾਿ ਦੇ ਵਿਕਿ, 

ਰਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿਾਾਂ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਸਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਰਿਆਾਂ ਿਲ਼ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 

‘ਚ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਜਹੜੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿੇਗੀ ਅਤੇ 

ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਰਮਆਿੀ ਅੂੰਕੜੇ ਇਕੱਿੇ ਕਿਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਨ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਬੜਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

“ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਰਧਆਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਿ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਅਿਸੋਸ, ਰਕ ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਤਿਹਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦਾ। 

ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰਦੇ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਨੂੂੰ  ਿੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਰਿਆਾਂ ਰਮਲਕੇ ਕੂੰਮ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀ ਾਂ ਸਬੂਾਈ 

ਿਣਨੀਤੀ ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਰਿਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ ਰਕ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਨੂੂੰ  ਿੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਿਟ ਕਿਨ 

ਲਈ ਰਕਹੜੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਿੇ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹ ਿਣਨੀਤੀ ਪੜਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮੂਲਕ 

ਸਮੱਰਸਆ ਉਪੱਿ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਦੀ ਹਾਾਂ।” 

 

Josephine Pon, ਰਮਰਨਸਟਿ ਆਿ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਐਾਂਡ ਹਾਊਰਸੂੰਗ 
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ਿਣਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਰਮਰਨਸਟਿ ਪੌਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ  Shantel Ottenbreit, ਚੇਅਿ, ਐਲਬਿਟਾ ਅਰਬਊਜ਼ ਅਵੇਿਅਿਨੱੈਸ  

ਕੌਂਸਲ , Areni Kelleppan, ਐਗਜ਼ੈਕੁਰਟਵ ਡਾਇਿੈਕਟਿ, ਸਟਾਪ ਅਰਬਊਜ਼ ਇੂੰਨ ਿੈਮਲੀਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ  Michele Markham , 

ਮੈਨੇਜਿ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਸੇਿ ਹਾਊਸ, SAGE ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ  

ਇਹ ਿਣਨੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ, ਮੁਹਿਲੀ ਕਤਾਿ ਦੇ ਵਿਕਿਾਾਂ, ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਾਂ ਅਤੇ ਿੈਡਿਲ 

ਸਿਕਾਿ, ਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਾਂ ਦੀ ਰਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਿਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: 

1.    ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ  ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਇਸਨੂੂੰ  ਿੋਕਣਾ,  ਪਛਾਣਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਿੇ ਚੂੰਗੇਿੀ ਪਰਕਾਿ ਦੀ 

ਜਾਗਿਕੂਤਾ। 

2.    ਹਨੁਿ-ਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨਕਿਰਤਆਾਂ ਲਈ ਟਿੇਰਨੂੰ ਗ, ਰਜੂੰਨਹਾਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ, ਰਸਹਤ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲਾਾਂ ਅਤੇ 

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨਕਿਰਤਆਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤ ਟਿੇਰਨੂੰ ਗ। 

3.    ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਹਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਿਸਪਾਾਂਸ, ਰਜੱਥੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ 

ਅਸਿਦਾਿ ਰਕਸਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਦੇ ਹਨ। 

4.    ਸੀਨੀਅਿਾਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਣਾਈ ਿੱਿਣ ਲਈ ਸੁਿੱਰਿਆਮਈ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲਸੀਆਾਂ। 

5.    ਸੁਧਿੀ ਪਰਕਾਿ ਦੇ ਅੂੰਕੜੇ, ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਿਨਾਾਂ, ਿੋਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਲਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਰਿਸਪਾਾਂਸ ਨੂੂੰ  

ਸਮਿਥਨ ਦੇਣ, ਰਜੂੰਨਹਾਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਗਿਕੂਤਾ, ਿੋਕਥਾਮ, ਅਗੇਤਾ ਦਿਲ  ਅਤੇ ਰਨਗਿਾਨੀ। 

 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਬਾਈ ਿਣਨੀਤੀ 10 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਪੁਿਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ 

ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਿ ਵੱਸੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 700,000 ਤੋਂ ਵਧੇਿੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

• ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਹਣੁ ਦੀ ਿਣਨੀਤੀ 'ਚ ਇੂੰਜ ਪਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਜਵੇਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ-ਬੱੁਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ 

ਹੋਇਆ ਕਾਿਜ ਜਾਾਂ ਇੱਛਾ ਸਰਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰਧਆਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਪਮਾਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਿਕ ਸਬੂੰਧਾਾਂ, ਟਿੱਸਟ  ਜਾਾਂ ਰਨਿਭਿਤਾ ਦੀ ਸਰਥਤੀ 'ਚ 

ਵਾਪਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਸੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਿ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸੇਰਧਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਹੜਾ:    

o ਸਿੀਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਾਂਦਾ ਹੈ 

o ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਾਂ ਮਨੋਰਵਰਗਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਾਂਦਾ ਹੈ 

o ਰਜਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਾਂ ਹੋਿ ਰਨੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਨੱਜੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਬਨ ਜਾਾਂ ਦਿੁਵਿਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ 

o ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਉਸਦੀ ਮਿਜ਼ੀ ਬਗੈਿ ਰਲਾਂਗਕ ਛੁਹ, ਕਾਿਵਾਈ ਜਾਾਂ ਰਵਉਹਾਿ ਤਰਹਤ ਰਲਆਉਣਾ ਜਾਾਂ ਰਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ 

ਜ਼ਿਿੂਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ 'ਚ ਅਸਿਲ ਿਰਹਣਾ  

• 2020 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਾਂ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ 10 ਸੀਨੀਅਿਾਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਹੁੂੰਦੇ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦਾ 

ਰਸ਼ਕਾਿ ਬਣਦਾ ਹੈ  - ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਰਤਸ਼ਤਤਾ ਹੈ। 

• ਪਰਿਵਾਿਕ ਰਹੂੰਸਾ ਦੀਆਾਂ ਦਿਾਾਂ, ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ, ਕੁਦਿਤੀ ਆਿਤਾਾਂ, ਪਬਰਲਕ ਰਸਹਤ ਸੂੰਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿਰਥਕ ਰਨਘਾਿਾਾਂ 

ਦੌਿਾਨ ਜਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਉਪਿੂੰਤ ਵਧਣ ਦੀ ਿਚੁੀ ਿੱਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਸਬੂੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ   

• ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਦੀ ਿਣਨੀਤੀ 

• ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ  - ਮਦਦ ਲਵੋ 

• ਬਜ਼ੁਿਗਾਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਵਹਾਿ ਪਰਰਤ ਤਾਲਮੇਲ-ਯੁਕਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਿਸਪਾਾਂਸ \ 
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ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਰਨਊਜ਼ ਕਾਨਿਿੂੰਸ ਨੂੂੰ  ਵੇਿੋ  

 

ਮੀਡੀਆ ਇਿਕੁਆਰੀਆਾਂ 

Dylan Topal  

 
780-886-2912 

ਪਰੈੱਸ ਸੈਕਿੇਟਿੀ, ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਐਾਂਡ ਹਾਊਰਸੂੰਗ 
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