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Ontario’s Education Plan to Help 
Students Catch Up 

ਜਾਣੋ ਕਿ 2022-23 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਕਸੱ ਖਣ ਕਿੱ ਚ 
ਮਿਿ ਿਰਨ, ਭਕਿੱ ਖ ਿੀਆਂ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਆਰ ਿਰਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ 
ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਅਿੇ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਕਿੱ ਚ ਮਿਿ 

ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਉਮੀਿ ਿਰਨੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਿੇ 

1. 2022-23 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 

2. ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਿਲਾਸ ਕਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਜਾਓ 

3. ਪੜ੍ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਿੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ 
4. ਿੱ ਲ੍ ਿੀਆਂ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਆਰੀ 
5. ਸਿੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਕਸੱ ਕਖਆ ਕਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਲਈ 
ਹੋਰ ਪੈਸਾ 
6. ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ 
7. ਹੋਰ ਭਾਸਾਿਾਂ ਕਿੱ ਚ ਇਹ ਪੰ ਨਾ 

2022-23 ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 

COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੱ ਕਚਆਂ, ਮਾਕਪਆਂ ਅਿੇ ਸਰਪ੍ਰਸਿਾਂ ਲਈ ਬਹੁਿ 

ਿਕਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਿੋਂ ਿਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਣ ਨੰ ੂ 
ਹੌਲੀ ਿਰਨਾ ਕਸੱ ਕਖਆ ਹੈ। 

ਿੋ ਸਾਲਾਂ ਿੇ ਕਿਘਨ ਿੋਂ ਬਾਅਿ, ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ 

ਿਰਨ ਲਈ ਇੱ ਿ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੰ ੂ ਸਿੰ ਬਰ ਕਿੱ ਚ, ਸਮੇਂ ਕਸਰ, ਇੱ ਿ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸਿੂਲੀ ਅਨੁਭਿ 

ਨਾਲ ਿਲਾਸ ਕਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਕਲਆਉਣਾ, ਕਜਸ ਕਿੱ ਚ ਿਲੱ ਬ, ਬੈਂਡ ਅਿੇ ਫੀਲਡ 
ਕ੍੍ਰਪਾਂ ਿਰਗੇ ਿਾਧੂ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਸਾਮਲ ਹਨ 

• ਕਸੱ ਖਣ ਕਿੱ ਚ ਅੰ ਿਰ ਿੀ ਪੂਰਿੀ ਿਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ 
ਿਾ ਕਿਸਿਾਰ ਿਰਨਾ 
• ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਿੱਲ੍ ਿੀਆਂ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੇ ਹੁਨਰ ਕਸਖਾਉਣਾ 
• ਸਿੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਕਸੱ ਕਖਆ ਨੰ ੂ ਕਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ 
• ਕਿਸਿਾਰ ਿੀਿੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ 
ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਕਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰਨਾ 

ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਮੁੱ ਖ ਿੱ ਿਾਂ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾਰਿਾਈਆਂ ਨੰ ੂ 
ਉਜਾਗਰ ਿਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰੋ 

ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਿਲਾਸ ਕਿੱ ਚ ਿਾਪਸ ਆਓ 

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਸਮੇਂ ਕਸਰ, ਪੂਰੇ ਸਿੂਲੀ ਅਨੁਭਿ ਿੇ ਨਾਲ ਿਲਾਸ ਕਿੱ ਚ 
ਿਾਪਸ ਕਲਆਉਣ ਿੋਂ ਿੱ ਧ ਿੁਝ ਿੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਿਾ ਹੈ। ਇਸਿਾ ਮਿਲਬ 
ਹੈ ਕਿ ਿੁਸੀਂ ਅਿੇ ੱ ੍ਰ ਿੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਖੇਡਾਂ, ਬੈਂਡ ਅਿੇ ਫੀਲਡ ਕ੍ਪਾਂ ਿਰਗੀਆਂ 
ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਿੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀਆਂ ਗਿੀਕਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਿਆਰ ਹੋ। 

ਿੂਰੋਂ ਬੈਿੇ ਕਸੱ ਖਣਾ (ਕਰਮੋ੍ ਲਰਕਨੰ ਗ) ਅਜੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਿੁਸੀਂ 
ਅਿੇ ਿੁਹਾਡਾ ਪਕਰਿਾਰ ਇਹ ਕਿਿਲਪ ਚੁਣਿੇ ਹੋ। 

ਪੜ੍ਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਿੀਆਂ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਹ ਿਾਧੂ ਮਿਿ 

ਕਮਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਆਪਣੇ ਪੜਨ ਅਿੇ ਗਕਣਿ ਿੇ ਹੁਨਰਾਂ ਕਿ੍ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ 
ਿਰਿੇ ਖੱਪੇ ਨੰ ੂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀ ਹੈ। 

ਕ੍ਊਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਕਜਸ੍ਰ ਿਰੋ 

ਿਲਾਸ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਜਾਂ ਿਲਾਸ ਿੋਂ ਬਾਅਿ, ਹਫਿੇ ਿੇ ਅੰ ਿ ਅਿੇ ਗਰਮੀਆਂ 
ਕਿੱ ਚ ਮੁਫਿ ਕ੍ਊਸਨ ਸਹਾਇਿਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੂਲ ਜਾਂ 
ਸਿੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਸੱ ਖਣ ਕਿੱ ਚ ਖੱ ਕਪਆਂ ਿੀ ਪੂਰਿੀ 
ਿਰਨ ਅਿੇ ਸਾਖਰਿਾ ਅਿੇ ਗਕਣਿ ਿੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰ ੂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਿਰਨ ਕਿੱ ਚ 
ਮਿਿ ਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ੰ ੰਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫਕਡਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਔਨਲਾਈਨ ਕ੍ਊਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਾਿੇ ਿੇਖੋ 

ਜਮਾਿ 4 ਿੋਂ 11 ਿੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀ Mathify ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਿਰਿੇ ਮੁਫਿ 

ਗਕਣਿ ਿੀ ਕ੍ਊਸਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ-ਭਾਸਾ 
ਿੇ ਸਿੂਲਾਂ ਕਿੱ ਚ ਜਮਾਿ 1 ਿੋਂ 12 ਿੱ ਿ ਿੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਕਿਕਸਆਂ 
ਕਿੱ ਚ ਮਿਿ ਲਈ Eurêka ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੋਿੇਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਕਧਆਪਿਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿੀਿੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 
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ਕਿਸੇਸ ਕਸੱ ਕਖਆ 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਿੰ ਮ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇਸ ਕਸੱਕਖਆ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਿੀ ਕਸਖਲਾਈ ਕਿੱਚ ਸਹਾਇਿਾ ਕਮਲੇ। ਕਿਸੇਸ ਕਸੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

ਿੱ ਲ੍ ਿੀਆਂ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਿਰਨਾ 

ਸਿੂਲੀ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ੂ ਉਹ ਹੁਨਰ ਕਸਖਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰ ੂ ਿੱਲ੍ ਿੀਆਂ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਆਰ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿਾ ਹੈ। 

ਹੁਨਰਮੰ ਿ ਕਿੱ ਿੇ 

ਿੀ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹੋ ਕਿ 2025  ਿਿ, ਹਰ ਪਜ ਕਿਚੋਂ ਇਿ ਨ ਿਰੀ ਹੁਨਰਮਿ  
ਕਿ ਕਿਆਂ ਕਿ ਚ ਹੋਿੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਨ  ਅ ਪਡੇ੍  ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰ ਖਾਂਗੇ 
ਿਾਂ ਜੋ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨ  ਉਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨ   ਕਸ ਖਣ ਿਾ ਮੌਿਾ ਕਮਲ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਨ  ਕਿਕਿਆਂ ਕਿਚ ਲਾਭਿਾਇਿ  ਿਰੀਅਰ ਲਈ ਲੜੀਂਿੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਸਿੂਲੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਨ   ਹੁਨਰਮ ਿ ਕਿ  ਕਿਆਂ ਿੀ 
ਪੜਚੋਲ ਿਰਨ ਕਿ ਚ ਮਿਿ  ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ। 

ੱ ੰ ੱ ੱ ੌ ੰ
ੱ ੱ ੰ ੂ ੱ ੱ

ੰ ੂ ੰ ੂ ੱ ੇ
ੰ ੂ ੱ ੱ ੋ

ੰ ੂ ੰ ੱ
ੱ

ਿਕਡੋ ੰ ਗ 

ਸਾਡੇ ਅੱ ਪਡੇ੍ ਿੀਿੇ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਿੇ ਨਾਲ, ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਜਮਾਿ 1 ਿੋਂ 8 

ਿੱ ਿ ਗਕਣਿ ਿੇ ਪਾਿਿ੍ਰਮ, ਜਮਾਿ 9 ਗਕਣਿ ਪਾਿਿ੍ਰਮ, ਜਮਾਿ 1 ਿੋਂ 8 

ਕਿਕਗਆਨ ਅਿੇ ਿਿਨੀਿੀ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਅਿੇ ਜਮਾਿ 9 ਕਿਕਗਆਨ ਿੋਰਸ ਕਿੱ ਚ 
ਿੋਕਡੰ ਗ ਹੁਨਰ ਕਸੱ ਖਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ੂ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱ ਚ ਕਲਆਉਂਿੇ ਹਨ। 
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਨਰਾਂ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਸਮੱ ਕਸਆ ਹੱ ਲ ਿਰਨ ਿੇ ਹੁਨਰਾਂ 
ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਅਿੇ ਿਿਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ ਸਕਹਜ ਹੋਣ ਲਈ ਿਰ 
ਸਿਿੇ ਹਨ। 

ਕਿਕਗਆਨ, ਿਿਨੀਿ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਕਰੰ ਗ ਅਿੇ ਗਕਣਿ 

ਅਸੀਂ ਕਿਕਗਆਨ, ਿਿਨੀਿ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਕਰੰ ਗ ਅਿੇ ਗਕਣਿ (STEM) 'ਿੇ 
ਿਧੇਰੇ ਕਧਆਨ ਿੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਮਾਿ 1 ਿੋਂ 8 ਿੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਸੋਧੇ 
ਹੋਏ ਕਿਕਗਆਨ ਅਿੇ ਿਿਨਾਲੋਜੀ ਪਾਿਿ੍ਰਮ ਕਸੱਖਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਜਮਾਿ 9 ਿੇ 
ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਡੀ-ਸ੍੍ਰੀਮਡ ਸਾਇੰ ਸ ਿੋਰਸ ਸਰੂ ਿਰਿੇ ਹਨ। ਕਿਕਿਆਰਥੀ ੁ 
ਆਰਕਥਿਿਾ ਿੇ ਿਧ-ਫੁੱ ਲ ਰਹੇ ਖੇਿਰਾਂ ਕਿੱ ਚ ਨੌ ਿਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ-ਜੀਿਨ 
ਿੇ ਹੁਨਰ ਕਸੱ ਖਣਗੇ ਅਿੇ ਿਰਿਣਗੇ। 

ਸਿੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਕਸੱ ਕਖਆ ਨੰ ੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ 

ਿਲਾਸਰੂਮ ਉੱਚ-ਗੁਣਿੱ ਿਾ ਿਾਲੇ ਕਸੱ ਕਖਅਿਾਂ ਿੋਂ ਕਬਨਾਂ ਿੁਝ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਕਬਹਿਰ ਸਿੂਲਾਂ ਅਿੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਿੱ ਿਾ ਿਾਲੀ ਕਸੱ ਕਖਆ ਿਾਲੇ ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ 
ਿੀ ਸਹਾਇਿਾ ਿਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ: 

• ਸਿੂਲਾਂ ਕਿੱ ਚ ਅਕਧਆਪਿ, ਸੁਰੂਆਿੀ ਬਚਪਨ ਿੇ ਕਸੱ ਕਖਅਿਾਂ ਅਿੇ 
ਕਿਕਿਅਿ ਸਹਾਇਿਾਂ ਸਮੇਿ 3,000 ਹੋਰ ਸ੍ਾਫ ਿੀ ਕਨਯੁਿਿੀ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ 

• ਅਕਿ-ਆਧੁਕਨਿ ਸਿੂਲਾਂ ਅਿੇ ਿਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੰ ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $14 

ਕਬਲੀਅਨ ਿਾ ਕਨਿੇਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 
• ਅਕਧਆਪਿਾਂ, ਕਸੱ ਕਖਅਿਾਂ ਅਿੇ ਸਿੂਲ ਸ੍ਾਫ ਨੰ ੂ ਉਕਚਿ ਅਿੇ ਿਾਜਬ 
ਿਨਖਾਹ ਕਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 
• ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰ ੂ ਪਕਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਭਰਿੀ ਿੇ 
ਅਕਭਆਸਾਂ ਨੰ ੂ ਅੱ ਪਡੇ੍ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 

ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਸਹਾਇਿਾਿਾਂ 

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮਾਨਕਸਿ ਿੰ ਿਰੁਸਿੀ ਕਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰਨ 
ਲਈ ਹੁਣ ਸੈਂਿੜੇ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਿੂਲਾਂ ਕਿੱ ਚ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਸਿੂਲ ਕਿੱ ਚ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਬੱ ਚੇ ਿੇ ਕਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਸੂਬੇ ਿੀ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਅਿੇ ਨਸਾਖੋਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰ ੂ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ, 
"ਓਨ੍ਾਰੀਓਜ਼ ਰੋਡਮੈਪ ੍ੂ ੈ ੋ ੌਿੈਲਨੱਸ" ਪੜ੍। ਅਸੀਂ ਨਜਿਾਨਾਂ ਸਮੇਿ ਸੂਬੇ 
ਭਰ ਿੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਿੱ ਚ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਸਹਾਇਿਾ ਿੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ੂ 
ਿਧਾਉਣ ਅਿੇ ਕਬਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਕਿੱ ਚ $3.8 ਕਬਲੀਅਨ 
ਿਾ ਕਨਿੇਸ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਅਿੇ ਨੌ ਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 

• 18 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਿੱ ਿ ਿੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਿੇ ਨੌ ਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਕਸਿ 

ਕਸਹਿ ਪ੍ਰੋ ੱਗਰਾਮ ਅਿੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਭੋ। 
• COVID-19 ਿੌਰਾਨ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਿੀ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ ਕਿੱ ਚ ਸਹਾਇਿਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ (tools) ਪ੍ਰਾਪਿ ਿਰੋ। 
• ਨੌ ਜਿਾਨ ਿੰ ਿਰੁਸਿੀ ਿੇਂਿਰ ਕਿਖੇ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਿ, ਨਸਾਖੋਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, 
ਕਸੱ ਕਖਆ, ਅਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰੋ। 
• LGBTQI2S ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਿ ਅਿੇ ਿੈਬੀਨਾਰ ਲੱ ਭੋ। 

ਕਿਕਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

ਕਿਕਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸੇਿਰ ਸਲਾਹਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਨ ਲਈ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਿੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਮੁਫ਼ਿ, 
ਅਕਗਆਿ, ਗੁਪਿ ਅਿੇ ਕਿਨ ਿੇ 24 ਘੰ ੍ ੇ, ਹਫ਼ਿੇ ਿੇ 7 ਕਿਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

• ਬੱ ਚੇ ਅਿੇ ਨੌ ਜਿਾਨ ੍ੋਲ-ਫ੍ਰੀ 'ਿੇ ਕਿਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਫ਼ੋਨ 'ਿੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਿੇ 
ਹਨ: 1-800-668-6868 

• ਪੋਸ੍ ਸੈਿੰ ਡਰੀ ਕਿਕਿਆਰਥੀ ੍ੋਲ-ਫ੍ਰੀ 'ਿੇ Good2Talk ਨੰ ੂ ਿਾਲ ਿਰ 
ਸਿਿੇ ਹਨ: 1-866-925-5454 
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