
 

 

 

ਔਰਚੂਨਨਟੀਜ਼ ਪੰਡ ਫਾਰੇ ਸੰਖੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

• ਯਜ਼ਗਾਯ ਰਈ ਸਾਇਤਾ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਭੁਸੱਈਆ ਕਯਦਾ ਸ ਜ ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਲਰਆਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦੀ 
ੂਯਤੀ ਭੁਤਾਲਫਕ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਵਾਂ ਾਯ ੈਂਟਯਰ ਰਫਯਟਾ ਬਯ 'ਚ ਭੁਸੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 

• ਾਯ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ੱਕ ਯੂ 'ਚ ਆਣ ਯੀਯਕ ਜਾਂ ਭਾਨਲਕ ਤਯ 'ਤ ਆੂੰਗ ਸਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਛਾਣ ਦਣੀ 
ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਵਗੀ ਅਤ ਾਯ 15 ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਯ ਦ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।   

• ਲਵਅਕਤੀ ਜ਼ਯੂਯ ਲਛਰ ੂੰਜ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਯਜ਼ਗਾਯ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ।  
• ਲਵਅਕਤੀ ਜ਼ਯੂਯ ਲਥਯ ਸਾਰਤ 'ਚ ਅਤ ਯਜ਼ਗਾਯ ਰਣ ਰਈ ਰਲਤਫਧ ਸਣ ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਸਯਕ ਅਯਜ਼ੀ 

ਇ ਦੀ ਭਲਯਟ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਵਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।  
• ਅੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਰ ਕੂੰਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਂ, ਲਜਸੜ; 

- ਲਛਰ  5 ਾਰਾਂ 'ਚ ਂਰਾਇਭੈਂਟ ਇੂੰ ਸ਼ਯੈਂ 'ਤ ਯਸ ਸਨ,  

- ਡਫਲਰਊ ੀ ਫੀ ਤੋਂ ਲਜੂੰ ਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਰਭ ਚੱਲ ਨਰਹਾ ਸ, 
- ਲਕ ਇੂੰ ਸ਼ਯੈਂ ਰਦਾਤਾ ਯਾਸੀਂ ਲਡਲਫਲਰਟੀ ਫਨੇਲਪਟ ਰ  ਯਸ ਸਨ, 

- ਜਾਂ ਲਜਸੜ ੂਫ ਵੱਰੋਂ  ਪੂੰ ਡ ਕੀਤ ਰਗਯਾਭਾਂ ਜਾਂ ਵਾਵਾਂ ਰਈ ਮਗ ਫਣਦ ਸਨ। 
 

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ ਹਵੇ। ਸਯ  ਸਯ ਲਕਭ ਦੀ ਪੂੰ ਲਡੂੰ ਗ ਲਸਰਾਂ ਖਤਭ ਸ ਗਈ 
ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸ; ਅੀਂ ਸਯਨਾਂ ਪੂੰ ਡ ਦਣ ਵਾਲਰਆਂ ਅਤ ਵਾਵਾਂ ਰਦਾਨ-ਕਯਲਤਆਂ ਨਾਰ ਲਸਮਗੀ ਯੂ 'ਚ 
ਕੂੰ ਭ ਕਯ ਕਦ ਸਾਂ। ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਲਰਆਂ ਦੀ ਸਠ ਲਰਲਖਆਂ 'ਚ ਭਦਦ ਕਯ ਕਦ ਸਵਾਂਗ: 

- ਯਜ਼ਗਾਯ ਰਣ ਵਾਤ ਲਕੱਰ ਅੱਗਯਡ ਕਯਨ ਜਾਂ ਟਰਲਨੂੰ ਗ ਵਾਤ, 
- ਟਰਲਨੂੰ ਗ ਵਾਤ ਰੀਭੈਂਟਯੀ ਖਯਲਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਭਤਰਫ; ਲਕਤਾਫਾਂ,  ਆਵਾਜਾਈ, ਡ-ਕਅਯ ਆਲਦ, 

- ਇਕ ਵਾਯ ਦ ਖਯਚ ਲਜਸੜ ਲੱਧ ਤਯ 'ਤ ਯਜ਼ਗਾਯ ਨਾਰ ਫੂੰ ਧਤ ਸਣ ਲਜਵੇਂ ਲਵਸ਼ਸ਼ 

ਰਕਾਯ ਦ ਕੱਲੜਆਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ, ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦ ਖਯਚ, ਜਾਂ ਚਾਈਰਡ ਕਅਯ 

ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਖਯਚ, 
- ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  ਲਵਅਕਤੀ ਰਈ ਾਜ਼-ਭਾਨ, ਲਜਸੜਾ ਉਨੂੂੰ  ਆਣ ਯਜ਼ਗਾਯ ਜਾਂ ਟਰਲਨੂੰ ਗ 

ਵਾਤ ਅਨੁਕੂਰ ਸਣ ਰਈ ਚਾਸੀਦਾ ਸਵ, 
- ਅਤ/ਜਾਂ ਯਜ਼ਗਾਯ ਦਣ ਵਾਲਰਆਂ ਰਈ ਵਜ ਫਲਡੀ, ਲਜਸੜੀ ਬਾਗ ਰਣ ਵਾਰ  

ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਜ਼ਗਾਯ ਰਈ ਟਰਲਨੂੰ ਗ ਦਣ ਦ ਖਯਲਚਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ੂਯਤੀ ਕਯਦੀ ਸਵ।  
ਰਈ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  ਨਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਰਕ ਕਰ: 
Opportunities Funds Program@ 403-343-6249 or 1-877-643-6249 
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