Punjabi

ਵੈਲ ਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ (WELCOME POLICY) ਕੀ ਹੈ?
ਵੈਲਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜੰ ਨ� ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਘੱ ਟ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਿਸਟੀ
ਆਫ ਟੋਰ�ਟੋ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਿਵੱ ਚ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਯੋਗ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਲਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਹ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ (ਰਿਜਸਟਰ) ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਲ ਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਉਧਾਰ (ਕ�ੈਿ ਡਟ) ਦੀ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ?
ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ (0 ਤ� 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) $494 ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਲਗ (25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਵੱ ਧ) $230 ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਕ�ੈਿਡਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤ� 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ� ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਪੱ ਤਝੜ, ਸਰਦੀ, ਬਸੰ ਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ।
ਮ� ਵੈਲ ਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇਵ� ?
ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਸ਼ਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੋਰ�ਟੋ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਹਰ

ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਸੋਸ਼ਲ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਨ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :
o 18 ਸਾਲ ਜ� ਉਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
o ਟੋਰ�ਟੋ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ
o

ਟੈਕਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਟੈਿਟਸਿਟਕਸ ਕੈਨ�ਡਾ ਲੋ ਇੰ ਨਕਮ ਕੱ ਟ ਆਫ, ਜੋ ਿਕ
toronto.ca/wp ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਘੱ ਟ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ
ਹੋਣਾ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਤੰ ਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ :
o

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਇੱ ਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਲਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਨ ਨੂੰ
416-338-2000 (ਟੀਟੀਵਾਏ 416-338- 3195) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਿਕਸੇ ਵੀ

o

ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਓ
o

toronto.ca/wp ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਮ� ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਵ� ਦਾਖਲ ਕਰ�?
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ (ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ
ਨਾ ਭੇਜੋ) ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਸਵੀਕ�ਤ ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ toronto.ca/wp ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 416-3382000 (ਟੀਟੀਵਾਏ 416-338-3195) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ, ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਢੰ ਗ ਚੁਣੋ:
o ਡਾਕ ਰਾਹ� ਿਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰ�ਟੋ, ਵੈਲਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, 55 ਜੌਨ ਸਟ�ੀਟ – ਮੇਲਰੂਮ, ਟੋਰ�ਟੋ, ਓਨਟਾਿਰਓ
ਐਮ5ਵੀ 3ਸੀ 6(City of Toronto, Welcome Policy Application, 55 John St. – Mailroom, Toronto,
Ontario M5V 3C6) ਤੇ ਭੇਜੋ।
o

ਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਆਿਫਸ ਜ� ਿਸਿਵਕ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੋਰ�ਟੋ ਏਮਪਲਾਏਮ�ਟ ਐਡ

ਸ�ਟਰ ਤੇ ਪਹੰ ਚਾਓ।
416-338-5046 ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਫੈਕਸ
ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹ� ਹੈ)
ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲਗੇਗ ਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀ ਸਮੀਖੀਆ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਿਚੱ ਠੀ
ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਕ:
o

ਤੁਸ� ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋ ਜ�

o

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜ�

o

ਤੁਸ� ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਿਕ�

• ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਨਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸੀ ਿਦਨ ਜੰ ਮ�� ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਪ�ੋਗ ਰਾਮ� ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ (ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ ਨ) ਕਰਵਾਉਣਾ
ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਿਮਤੀਆਂ ਿਸਤੰ ਬਰ, ਿਦਸੰ ਬਰ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਖੁੱ ਲਣਾ ਕਦ� ਿਨਯਤ ਹੈ toronto.ca/torontofun ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 1,2,3 ਦੀ ਤਰ�� ਅਸਾਨ ਹੈ !
ਚਰਣ 1:

ਫੈਮ ਲੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੰ ਬਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ
ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫੈਮਲੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦੱ ਸ ਲਈ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ, ਇਹ
ਦੱ ਸਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਚੱ ਠੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਵੈਲਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੋ, ਿਵੱ ਚ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ।

ਚਰਣ 2:

ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਚੁਣੋ
ਉਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜੰ ਨ� ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਦਾ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਦ� ਖੁੱ ਲੇ ਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
toronto.ca/torontofun ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਜ� ਿਸਟੀ ਹਾਲ, ਿਸਿਵਕ ਸ�ਟਰ�, ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ
ਸ�ਟਰ� ਅਤੇ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੰ ਨ ਗਾਇਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਜ�ਚੋ।

ਚਰਣ 3:

ਸਮ� ਿਸਰ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਚੋਣ� ਿਤਆਰ ਰੱ ਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:



ਆਨਲਾਇਨ (ਇੰ ਟਰਨ��ਟ): toronto.ca/torontofun ਤੇ ਜਾਓ। ਆਨਲਾਇਨ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ
ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਤੇਜ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।



ਫੋਨ ਰਾਹ� : 416-338-0000 ਤੇ ਟੱ ਚ ਟੋਨ (Touch Tone) ਪੰ ਜੀਕਰਨ (ਟੀਟੀਆਰ - TTR)



ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ : ਕਸਟਮਰ ਸਰਿਵਸ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਦੇ ਰਾਹ� ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 416-338-4386 ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ



ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ (IN PERSON): ਚੋਣਵ� ਸਥਾਨ� ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ
toronto.ca/parks/registration ਤੇ ਜਾਓ, 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਟੋਟਕੇ
•

ਪਿਰਵਾਰ� ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ
ਹੈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਨੁ ਦਾਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰ ੇ
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ੀ ਹੈ।

•

ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ�
ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਿਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰ�ਟੋ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲੋ ਕਿਪ�ਯ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤ� ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਕਿਮਯੂਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ 416-3384386 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕ�ੈਿਡਟ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕੰ ਮ ਪਾਲਸੀ ਕ�ੈਿਡਟ ਬੈਲ�ਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜੰ ਮ�ਾ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਯੂਿ ਨਟੀ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

