ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਲਈ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਨਿੰ ਮਝਣਾ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦੇ ਸ਼ਹਹਰ ਦਆਰਾ ਹਵਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 26 ਜਲਾਈ, 2019

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੀ ਿੰ ਸਿਪਤ ਸਵਵਰਣ
•

ਨੈਵੀਗਰੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਵੇਂ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇੁੱ ਕ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੁੱ ਕ ਸਾਫ਼, ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਲੋ ਚਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਣੇ ਿਏ
ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਨਰ-ਹਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁੱ ਕਾ ਘਰ ਿੋਜਣ ‘ਤੇ ਚੂੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ
ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਨ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਇੱਕ ਸ਼ਰਨ ਥਾਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਸਵੱ ਚ ਕੀ ਅਿੰਤਰ ਹੈ?
ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਤ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲੀ ਤੋਂ ਦਰ ਅਤੇ ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ
ਰੁੱ ਿਣਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਹਕ
ਇਕੁੱ ਹਲਆਂ ਲਈ ਘੁੱ ਟ ਮੌਕੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੋ ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਤ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ
ਘਰ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ ਦੇ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕਰਾਏ ਦੇ ਭਿਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਹਸਡੀ ਜੜੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨਰੂੰ ਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਸਬੂੰ ਹਿਤ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਝ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰ ‘ਸਲਾਟਸ’ ਉਪਲਬਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਵਅਕਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਤ ਸ਼ਰਨ-ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਤ ਸ਼ਰਨ-ਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਸਟਾਹਫ੍ੂੰ ਿ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਪੁੱ ਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵਅਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਲੀਆਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਕਲਾਇੂੰ ਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਕਹਿਨ ਕੇਸ ਪਰਬੂੰਿਨ ਅਤੇ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਪਹੂੰ ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਘਰ ਹਵੁੱ ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੂੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ, ਪਾਲਤਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਪੁੱ ਤੀ ਨੂੰ
ਹਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਾਵਟ ਵੀ ਘੁੱ ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀਹਮਤ ਿਹਹਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਈ, ਹਚਰਕਾਲੀਨ
ਘਰਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱ ਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਆਨ ਦਾ ਮੱ ਿ ਕੇਂਦਰ ਸਕਹੜਾ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ?
ਅਸਰੁੱ ਹਿਅਤ, ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਰਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੂੰ ਹਤਮ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਹੋਰ
ਸਥਾਈ ਘਰ ਹਵੁੱ ਚ ਭੇਜਣਾ।

•

ਆਵਾ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਵਸ਼ੇ ਬਿੰ ਿੀ ਸ ਟੀ ਕੌਂ ਸ ਲ ਦੀਆਂ ਸਪਛਲੀਆਂ ਮੀਸਟਿੰ ਗਾਂ ਲਈ ਟਾਫ਼ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਸਕੱ ਥੇ ਹਨ?
o

ਅਪਰੈਲ 17 2018- ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ 3422 – ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਅਹਿਐਨ ਅਪਡੇਟ

o ਜਲਾਈ 17 2018 – ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ 3536 - ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਅਹਿਐਨ ਅਪਡੇਟ
o ਸਤੂੰ ਬਰ 18 2018 – ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ – 3579 – ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੂੰ ਕਟ ਘੋਹਸ਼ਤ
o ਅਪਰੈਲ 16 2019 – ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ – 3713 – ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਸੂੰ ਕਟ ਕਰਾਂਤੀ
o ਜਨ 18 2019 – ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ – 3791 – ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂੰ ਬੋਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ
o ਜਲਾਈ 9 2019 – ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ – 3829 – ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ
ਲਾਇਵ ਅਤੇ ਪਹਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਹਟੂੰ ਿਾਂ ਆੁੱ ਨਲਾਇਨ ਦੇਿੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਕੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਸਵਕਾ

ਬਿੰ ਿੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੀਸਟਿੰ ਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਹਾਂ, ਅਿਸਤ ਹਵੁੱ ਚ ਦੋ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ।
o ਬੁੱ ਿਵਾਰ, ਅਿਸਤ 14, 2019 ਸ਼ਾਮ 5:30 – ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ - Harbor Light Church, 4760
Thornton Ave ਹਵਿੇ।
o ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅਿਸਤ 24, 2019 ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ – ਦਪਹਹਰ 1 ਵਜੇ Harbor Light Church, 4760
Thornton Ave ਹਵਿੇ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਦੇਣਿੀਆਂ। ਸਟਾਫ਼ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਿਾ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪਰਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਿਾ।
•

ਾਇਟ ਚਣਨ ਮੇਂ ਕੀ ਪਬਸਲਕ ਇਨਪਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਪਬਹਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦੀਆ ਮੀਹਟੂੰ ਿਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੂੰ ਡੇ ਅਿੀਨ
ਹਵਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਿੁੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਜਨਤਾ hnc@fremont.gov ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਫ੍ੀਡਬੈਕ ਵੀ ਈ-ਮੇਲ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਟੀ ਵਾਿ ਜਨਤਕ ਇਨਪਟ ਲਈ ਅਿਸਤ ਹਵੁੱ ਚ ਦੋ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਪਹੂੰ ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਹਜਤ
ਕਰੇਿੀ।

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ
•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਿੰ ਸਕਵੇਂ ਜਾਂਸਚਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹਜਸ ਨਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੂੰਬਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਜਵੇਂ ਹਸਹਤ-ਸਬੂੰ ਿੀ

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਲਈ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਨਿੰ ਮਝਣਾ
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ਲੋ ੜਾਂ ਆਹਦ ਸਹਹਤ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਿੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਟੀ ਅਤੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ

ਂ ਰੀ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾ ਹਲਸਟ ਹਜਸਨੂੰ ਬਾਏ
ਤਰਜ਼ੀਹੀ “ਹਾਟ ਸਪਾਟਸ” ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਐਟ
ਨੇਮ ਹਲਸਟ ਵੀ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਬਹਤ ਅਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਦੀ ਸਮੀਹਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਹੁੱ ਸੇ ਦੀ
ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਚਾਹੇ ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਦੀ ਸਮੁੱ ਰਥਾ ਡੋਰਮ-ਸਟਾਇਲ ਹਰਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਹਣ ਦੀ ਹਕਸੇਂ ਨਾ
ਹੋਵੇ। ਕੌਂ ਹਸਲ ਕੋਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਿ ਲੋ ੜਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਿਾ।
•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਸਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਲਾਇਿੰਟਾਂ ਨਿੰ ਸਕਵੇਂ ਚਸਣਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੂੰ ਜਾਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਅੁੱ ਿੇ ਉਸ ਹਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ) ਅਤੇ 50% ਟਰਾਈ-ਹਸਟੀਸ ਬਾਈ-ਨੇਮ
ਹਲਸਟ ਤੋ ਚਣੇ ਜਾਣਿੇ (ਹੇਿਾਂ ਹਦੁੱ ਤਾ ਸਵਾਲ ਦੇਿੋ)।
ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ, ਨੇਵਾਰਕ ਅਤੇ ਯਨੀਅਨ ਹਸਟੀ ਨੇ ਟਰਾਈ-ਹਸਟੀ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਸਹਹਯੋਿਾਤਮਕ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਟੀ ਆੁੱ ਫ਼ ਨੇਵਾਰਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪਹਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਯਨੀਅਨ ਹਸਟੀ’ਸ ਸੇਰਾ ਵੇਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਲਈ ਫ੍ੂੰ ਹਡੂੰ ਿ ਕਰ ਰਹੇ HEAP ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਹੁੱ ਸਾ ਹਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਬਾਏ ਨੇਮ ਸਲ ਟ ਕੀ ਹੈ?

ਂ ਰੀ ਹਸਸਟਮ ਹਵੁੱ ਚ ਬਦਲ ਹਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਹਜੁੱ ਥੇ ਹਰੇਕ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀ
ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰਡੀਨੇਹਟਡ ਐਟ
ਆਪਣੀ ਹਨਿੱਜੀ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਬਾਰੇ ਕੋਰਡੀਨੇਹਟਡ ਪਰਵੇਸ਼ ਮਲਾਂਕਣ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਦੀ
ਲੋ ੜ ‘ਤੇ ਆਿਾਹਰਤ, ਕਝ ਕਾਰਕਾਂ (ਸਵਾਲਾਂ) ਨੂੰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇੁੱ ਕ ਹਵਅਕਤੀ
ਅਪਾਹਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਚਰਕਾਲੀਨ ਹਸਹਤ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਬਰਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਚੇ ਹਨ
ਆਹਦ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਆਦਾ ਸਕੋਰ ਹਮਲਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਹਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਿਲੀ ਹਵੁੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾ
ਅਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਹਨ।
ਉਹ ਹਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਥਾਈ ਸਹਾਇਕ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਹਵੁੱ ਚ ਪਰਾਥਹਮਕ
ਸਥਾਨ ਹਨਯੋਜਨ ਲਈ ਬਾਏ ਨੇਮ ਹਲਸਟ ਦੇ ਟਾੁੱਪ ਹਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਹਰ ਭਿੋਹਲਕ ਿੇਤਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਾਸ ਿੇਤਰਾਂ (ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ, ਨੇਵਾਰਕ ਅਤੇ ਯਨੀਅਨ ਹਸਟੀ) ਹਵੁੱ ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਦੀ
ਹਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਲਸਟ ਪਹਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕ ਹਜਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਹਲਸਟ ਹਵੁੱ ਚ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
•

ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਰੱ ਿੇ ਜਾਣਗੇ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹਦੂੰ ਦੇ। ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇੁੱ ਕ ਨਕਸਾਨ ਕਟੌਤੀ
ਮਾਡਲ ਲਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਜਸ ਹਵੁੱ ਚ ਪਰਿ
ੋ ਰਾਮ ਹਵੁੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਲਈ ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਨਿੰ ਮਝਣਾ
ਪੇਜ 3 | ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, 26 ਜਲਾਈ, 2019

ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਕਲਾਇੂੰ ਟ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁੱ ਕ ਸੀਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਿੇ। ਹਰਕਵਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱ ਰਥਨ ਲਈ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ ਹਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਸਮੁੱ ਹਸਆ ਹੈ।
•

ਕੀ ਮਾਨਸ ਕ ਸ ਹਤ ਮੱ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਸਵਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਮਾਨਹਸਕ ਰੋਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਹਜਕ-ਆਰਹਥਕ, ਨਸਲੀ, ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਹਕਰਹਤਕ ਹੁੱ ਦਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱ ਟ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ
ਮੁੱ ਹਦਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਉਹਚਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ
ਇੂੰ ਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। ਉਹਚਤ ਦਵਾਈ
(ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਤਆਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਸਹਤਰਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਹਸਕ
ਹਸਹਤ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਉਪਲਬਿੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਪਾਅ
ਿੋਹਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਆਮ ਜਨ ਿੰ ਸਿਆ ਦਾ ਸਕਿੰ ਨਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਨਸ ਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀਸੜਤ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਨਸ ਕ ਰੋਗ ਨਾਲ
ਪੀਸੜਤ ਲੋ ਕ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵਿੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਦੇ ਹਨ?
5 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ 1 ਹਵਅਸਕ ਹਕਸੇ ਹਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਿਏ ਸਾਲ ਹਵੁੱ ਚ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕਸੇ ਰਪ
ਨਾਲ ਪੀਹੜਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਨਸੂੰ ਹਿਆ ਹਵੁੱ ਚ,ਹਰ 25 ਹਵਅਸਕਾਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ 1ਿੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਹਜਵੇਂ ਹਸਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ,
ਬਾਇਪੋਲਰ ਹਵਕਾਰ ਜਾਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੁੱ ਡੇ ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਿੀ ਿੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਹਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਪੀਹੜਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਝ ਮਾਨਹਸਕ ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਚਰਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਪਰਹਕਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮਾਨਹਸਕ ਹਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਹੜਤ ਲੋ ਕ ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਦਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ
ਹਹੁੱ ਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 70-90% ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਹਹਮ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫ੍ਾਰਮੈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ
ਮਨੋਸਮਾਹਜਕ ਹਵਕਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਨਤ ਕਵਾਹਲਟੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਹਜਹਾ ਉਹਚਤ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਹਕ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਨਹਸਕ ਰੋਿ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹਵੁੱ ਚ
ਹਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੁੱਛਣਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਸਿਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਬਨਾਂ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਵਸਹਥਤ ਸਹਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਿਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਕੀ ਹੋਵੋਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਸਹਿੰ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਹਹੂੰ ਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤੀਭਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਹਹੂੰ ਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਪਹਲਸ ਹਵਭਾਿ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਿੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰ ਨ
ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
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ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਪਰਚਾਲਨ/ ਿੰ ਚਾਲਨ
•

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਕੌ ਣ ਚਲਾਵੇਗਾ?
ਹਸਟੀ ਦਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਹਜਆ ਹਿਆ। ਦੋ
ਉੱਚ ਯੋਿ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਤਾਵ ਸਬਹਮਟ ਕੀਤੇ। ਹਸਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਹਲਸ ਹਵਭਾਿ, ਮਨੁੱ ਿੀ ਸੇਵਾ ਹਵਭਾਿ,
ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸੇਵਾ ਹਵਭਾਿ ਅਤੇ ਦੋ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਲਿਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੂੰ ਟਰਹਵਊਆਂ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਆਦ। ਬੇ ਏਰੀਆ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਸਰਹਵਹਸਜ਼ (BACS) ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ
ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਚਹਣਆ ਹਿਆ, ਜੇ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿੇ ਵਿਣ ਦਾ ਹਨਰਣਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ
ਅਜੇ ਹਸਟੀ ਦਆਰਾ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ।
BACS ਬਾਰਕਲੇ ਸਟੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਓਕਲੈਂ ਡ’ਸ ਦੇ ਦੋ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੇਵਾਰਡ ਹਵੁੱ ਚ
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਚਹਣਆ ਹਿਆ ਸੀ। BACS ਮੌਜਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਹਰਾਉਣ ਅਤੇ
ਸੂੰ ਚਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। BACS ਨੂੰ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਹਵਸਹਤਰਤ ਅਨਭਵ ਹੈ। BACS ਨੇ 1974 ਤੋਂ ਸੂੰ ਚਾਹਲਤ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। BACS ਸਾਊਥ ਕਾਉਂਟੀ ਵੈਿੱਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹਕ ਹਿਰਮਰ ਬੋਲਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਘਰ ਹਵਅਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਹਾਹਰਕ
ਹਸਹਤ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਸਬੂੰ ਿੀ ਅਸਰੁੱ ਹਿਆ ਵਾਲੇ ਹਵਅਸਕਾਂ ਲਈ ਡਰਾੁੱਪ-ਇਨ ਸਾਇਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇਟ ਸ਼ਾਵਰ,
ਭੋਜਨ ਹਦੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਡਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਜ਼ਿਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਹਕਸਮ ਦੇ ਕੌਂ ਸਹਲੂੰਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਿੀ।

•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਿੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਕੀ ਸਨਯਮ ਹਨ?
ਹਨਯਮ ਸੇਵਾ ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਹੂੰ ਸਕ ਹਵਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਿੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹਵਕਰੀ ਸਾਇਟ ਤੋਂ ਹਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਢਣ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱ ਟ ਰਕਾਵਟ ੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਘੁੱ ਟ-ਰਕਾਵਟ ਪਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅੂੰ ਦਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ
ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕੁੱ ਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਹਜਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਹਜਆਂ ਬਿੈਰ ਪਹਹਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਜਾਂ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹਵੁੱ ਚ ਮਾਨਹਸਕਘਾਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਲੀ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਘੁੱ ਟ-ਰਕਾਵਟ ਪਰਿ
ੋ ਰਾਮ ਹਵੁੱ ਚ ਚਣੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਹਨਰਿਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਿੀਦਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਹਕ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਚਾਲਣ ਦੇ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਨਯਮਾਂ/ਸੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
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•

ਗਿੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱ ਲ ਹੈ; ਕੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਪਿੰ ਗ ਕਾਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿੰ ਦਗੀ ਲਈ ਸਿੱ ਚ
ਹੋਵੇਗਾ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਰੇਕ ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਨੂੰ ਉਹਚਤ ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਵੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਹਮਤ ਕਰੇਿਾ ਜੋ
ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਿੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਨਿੱਜੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਣ ਵਡਮੁੱ ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹਪੂੰ ਿ ਕਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ
ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਘੂੰ ਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਕਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬਤ ਹੂੰ ਦੇ
ਹਨ, ਰਹਹਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਸਟੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਘਟਾਉਣਿੀਆਂ।
ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੁੱ ਿਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਿਾ ਹਕ ਸਾਈਡਵਾਕ ਅਤੇ ਿਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੁੱ ਲਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ।

•

ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਿੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਹਨਿਰਾਨੀ ਲਈ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਹਜਵੇਂ ਉਹ ਪਹਹਲਾਂ ਸਨ ਜਦ
ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਹਵੁੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਿੰ ਭੋਜਨ ਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੂੰ ਚਾਲਕ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਹਦਨ ਇੁੱ ਕ ਭੋਜਨ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਉਹਚਤਤਾ ਪਰਤੀ ਕੌ ਸ਼ਲ ਹਸੁੱ ਿਣ।
ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਿਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਰੀਫ੍ਰੀਜਰੇਟਰ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋਵੇਵ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਿਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੱ ਢਲੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਹੈ?
ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਹਵਹਸਜ਼
ਦਆਰਾ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ (GA) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਜ਼ਰਿ ਹਵਅਸਕ ਸਮਾਹਜਕ ਸਰੁੱ ਹਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਵੈਟਰਨ ਲਾਭ ਹਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਰਜ਼ਿਾਰ ਰਹਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲ ਕਾੁੱਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ (ਫ੍ਡ ਸਟੈਂਪਸ) ਦੇ ਯੋਿ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਹਜ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹਸਕਊਹਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ SSDI ਅਪਾਹਹਜਤਾ
ਭਿਤਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

•

ਸਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਕਲਾਤਮਕ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡਬਲ ਵਾਇਡ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਮਰਤਾਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਹਰ ਦੇ
ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆਰਾ
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ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਹਕਰਤੀ ਹਵੁੱ ਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਹਬਲਹਡੂੰ ਿ ਦੀ ਉਹਚਤ ਭ-ਹਦਰਸ਼
ਹਨਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭ-ਹਦਰਸ਼ ਹਨਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਾੜ ਅਤੇ
ਭ-ਹਦਰਸ਼ ਹਨਰਮਾਣ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨਿੱਜੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਵਿਾ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਹਡਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਵਰਣ ਹਨਯੂੰ ਤਹਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕਿੰ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ?
ਹਸਟੀ ਆੁੱ ਫ਼ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਹਵਸਹਤਰਤ ਲਾਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਹਹਤ ਹਵਚਾਹਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹਤਆਰ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ
ਹਸਟੀ ਹਾਲ (ਰੀਅਰ ਪਾਰਹਕੂੰ ਿ ਲਾੁੱਟ) ਅਤੇ ਡੀਕੋਟ ਸਰਪਲੁੱਸ ਪਰਾੁੱਪਰਟੀ ਸਾਈਟ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ
ਹਵਕਾਸ ਲਈ ਅਨਮਾਹਨਤ ਲਾਿਤਾਂ ਦੇਵੇਿੀ। ਸਟਾਫ਼ ਸਤੂੰ ਬਰ ਹਵੁੱ ਚ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦੀ ਮੀਹਟੂੰ ਿ ਹਵੁੱ ਚ ਇਹ ਅਨਮਾਨ
ਦੇਵੇਿਾ।

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਥਾਨ
•

ਕੀ ਇਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਸ ਹਤ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਈ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਅਤੇ ਕਝ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰ ਦੇ ਦਆਲੇ ਘੂੰ ਮਦੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇੁੱ ਕ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੂੰ ਿੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਲਾਇਨਸ (ਬੁੱ ਸ ਅਤੇ BART) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਹਕਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇਿਾ ਹਜੁੱ ਥੇ ਸਮਾਹਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਤੂੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ੍ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਘਰ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹਵੁੱ ਚ ਵਾਹਪਸ ਕਲਾਇੂੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਹਤਆਰ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਰਥਨ ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ,
ਹਜਸ ਹਵੁੱ ਚ ਜਰਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸਤੂੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੂੰ ਚ ਲਈ ਹਸੁੱ ਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਪਰਬੂੰਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆੁੱ ਨ ਸਾਇਟ
ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।

•

ਕੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਕਸਰਆਣਾ ਟੋਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰਹਾਹਰਸ਼ ਸਮਦਾਇਆਂ ਹਵੁੱ ਚ ਮੜ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲੀ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱ ਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਵਿਾਵਾਂ ਹਜਵੇਂ ਕਹਰਆਣਾ ਸਟੋਰ, ਬੈਂਕ, ਫ੍ਡ ਆਊਟਲੈ ਟ ਲਈ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਪਰਤੀਹਦਨ ਇੁੱ ਕ ਭੋਜਨ ਹਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਹੁੱ ਸੇ ਵਜੋ ਹਨਰੂੰ ਤਰ
ਮਲਭਤ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਕੀ ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਜਨਤਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁੱ ਸ ਸਟਾਪ ਜਾਂ BART ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਹਕਉਂਹਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਘਰ ਹਨਵਾਸੀ
ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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•

ਕੀ ਉਦਯੋਗ ਿੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਥਾਸਪਤ ਕਰਨਾ ਬੇਘਰਾਂ ਨਿੰ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱ ਿ ਿਾਰਾ
ਮਾਜ ਸਵੱ ਚ ਵਾਪ ਸਲਆਉਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਹਤਰੀਨ ਥਾਨ ਹੈ?
ਉਦਯੋਹਿਕ ਿੇਤਰ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਹਵਰੋਿੀ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਹਕ, ਅਹਜਹਾ ਸਥਾਨ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਲਈ
ਮਸ਼ਹਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਆਂਢੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਹਤ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਰਹਹਣਿੇ
ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਹਣਿੇ।

•

ਸਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡਾ ਥਾਨ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਹੈ, ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਦੇ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 45 ਹਵਅਸਕਾਂ ਤੁੱ ਕ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਾ ਫ੍ੋਕਸ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਹਵਅਕਤੀਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਮਹਹੂੰ ਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੂੰ ਪਰਾਿਤ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਸਫ੍ਲਤਾਦਰ ਘੁੱ ਟ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਵੁੱ ਤੀ ਹਿਣਤੀ ਹਵੁੱ ਚ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਾਇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਹੈ?
18 ਜਨ, 2019 ਨੂੰ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਮੀਹਟੂੰ ਿ – ਵਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹਵੁੱ ਚ, ਹਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਈ
ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸਾਇਟ ਚੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਸਮੇਲ ‘ਤੇ ਹਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹਿਆ:
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨ, (STAIR ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਆਿਾਹਰਤ), ਯਾਤਾਯਾਤ
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚ, ਯਹਟਲਟੀ ਹਕਅਪਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਅਨਕਲਤਾ ਜਰਰੀ
ਹੈ।
ਹੇਿਾਂ 18 ਜਨ, 2019 ਦੀ ਸਟੁੱ ਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ:

ਸ਼ਰਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਪਦੂੰ ਡ
ਹੇਿਾਂ ਸਚੀਬੁੱ ਿ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸ਼ਰਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਟੀ-ਮਾਲਕੀ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੈਕਰੋ ਲੈ ਵਲ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਜੋ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਹਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ
ਸਮੁੱ ਰਥ ਹੋਵੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੁੱ ਕ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਹੋਵੇਿੀ। ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਯੋਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹਨਊਨਤਮ
ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿਆਤ ਹੋਣ ਯੋਿ
ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਿੀ ਜੋ ਹਵਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਪਰਸਾਤਾਹਵਤ ਸ਼ਰਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮਾਪਦੂੰ ਡ
– ਹਸਟੀ – ਮਲਕੀਅਤ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਿ ਕਰਨਾ
•

16,000 ਵਰਿ ਫ੍ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਾਇਟ

•

ਪੂੰ ਜ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਢਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਇਟ (ਬਣਾਉਣਯੋਿ ਫ੍ਟਹਪਰੂੰ ਟ ਦਾ ਿੇਤਰ)

•

ਹਵਕਹਸਤ ਪਾਰਕਲੈਂ ਡ
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•

ਕੋਈ ਤਰੂੰ ਤ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ

•

ਪੂੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਤੁੱ ਕ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ

•

ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦਆਰਾ ਸਵੀਹਕਰਤ ਅਤੇ ਫ੍ੂੰ ਡ ਕੀਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ

ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ
ਹਸਟੀ-ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ਼ ਨਾਇਲਸ ਹਡਸਕਵਰੀ ਚਰਚ
ਦਆਰਾ ਪਰਸਤਾਹਵਤ ਸਹਹਤ ਹਰ ਸਾਇਟ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਮੁੱ ਰਥਾ ਹਵਕਾਸ ਸਿਮਤਾ ਹਨਰਿਾਹਰਤ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਟੀਹਚਆਂ
ਅਤੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਫ੍ਾਹਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਤੂੰ ਨ ਅਹਤ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਟੀਹਚਆਂ – ਪਹੂੰ ਚ,
ਅਨਕਲਤਾ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਅਨਕਲਨ ਹਵੁੱ ਚ ਵੂੰ ਡ ਕੇ – ਸਟਾਫ਼ ਹੇਿਾਂ ਹਦੁੱ ਤੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਦੀ ਹਸਫ੍ਾਹਰਸ਼ ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਟੀਚਾ ਮਾਪਦੂੰ ਡ
ਪਹੂੰ ਚ

• ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 0.5 ਮੀਲ ਅੂੰ ਦਰ
• ਬੁੱ ਸ ਸਟਾਪ ਦੇ 0.50 ਮੀਲ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
• BART ਤੁੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚ ਨਾਲ ਬੁੱ ਸ ਸੇਵਾ

ਭੌਹਤਕ ਅਨਕਲਤਾ

• ਪਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਯਟੀਹਲਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਤੀ ਅਨਕਲਤਾ

• ਫ੍ਾੁੱਲਟ ਟਰੇਸ ਜੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਹਥਤ
• ਕੋਈ ਹਿਆਤ ਅਹਹਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱ ਦਾ ਮੌਜਦ ਨਹੀਂ

ਹੋਰ ਿਲਾਂ

• ਬੁੱ ਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਵਰਤੀ
• ਸਾਇਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬਾਇਕ ਲੇ ਨ ਨੈਟਵਰਕ
• ਕਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਬੂੰ ਹਦਸ਼ਾਂ
• ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਤੁੱ ਕ ਨਜ਼ਦੀਕ
• ਸਾਇਟ ਸੂੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਰੀ ਹਵਿੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 18 ਜਨ, 2019 ਦੀ ਹਸਟੀ ਕੌਂ ਹਸਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਹਟੂੰ ਿ ਵਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਹਰਪੋਰਟ
ਪੜਹੋ।
•

ਹਾਊਸ ਿੰ ਗ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਲਈ ਸਕਹਨਾਂ ਹੋਰ ਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰ ਭਾਸਵਤ
ਾਇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਟੀ ਸਕਹੜਾ ਮਾਪਦਿੰ ਡ ਵਰਤ ਸਰਹਾ ਹੈ?
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ਹਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਵਕਹਸਤ ਪਾਰਕਲੈਂ ਡ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ 1/13 ਏਕੜ ਜਾਂ ਵੁੱ ਿ ਦੀ
ਸਮੀਹਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜਨ, 2019 ਨੂੰ ਕੌਂ ਹਸਲ ਦਆਰਾ ਸਵੀਹਕਰਤ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਇਟਾਂ ਦੀ
ਸਹਮਹਿਆ ਕੀਤੀ ਿਈ (ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦੇਿੋ)। 11 ਸ਼ਹਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਨੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਉਚਤਮ ਸਕੋਰ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕੌਂ ਹਸਲ ਨੇ ਹੇਿਾਂ ਹਦੁੱ ਤੇ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿੇ ਵਿਣ ਲਈ 9 ਜਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੋਟ ਹਦੁੱ ਤੀ:
•

ਹਲਬਰਟੀ ਐਸਟੀ. ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਵਹਨਊ ‘ਤੇ ਪਾਰਹਕੂੰ ਿ ਲਾੁੱਟ ਹਪੁੱ ਛੇ ਸੀਟੀ ਹਾਲ

•

ਹਡਕੋਟੋ ਰੋਡ. ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ Blvd. ‘ਤੇ, ਰੀਿਨ’ਸ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਅੁੱ ਿੇ ਹਸਟੀ ਸਰਪਲੁੱਸ ਸਾਇਟ

ਸਾਇਟ ਦੇ ਮਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹਸਫ੍ਾਹਰਸ਼ ਸਬੂੰ ਿੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 9 ਜਲਾਈ, 2019 ਦੀ ਸਟਾਫ਼
ਹਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲਾਵਾ ਲਓ।

•

ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਪਸਲ

ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕ ੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਤੀ ਸਵੱ ਚ ਅਫ੍ ਰ

ਤਰਿੰ ਤ ਪਰਤੀਸਕਸਰਆ ਕਰ ਕਣ?
ਪਹਲਸ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਵੁੱ ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋਨਸ ਹਵੁੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸਰੁੱ ਹਿਆ ਕਾੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਅਫ੍ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਡਸਪੈਚ ਰਾਹੀਂ ਸਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਆਰਾ
ਸਹਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਹਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਿੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹਾ ਤੋਂ,
ਅਫ੍ਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਹਲਸ ਹਵਭਾਿ ਦੀ ਪਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਿਆਂਢ ਹਵੁੱ ਚ
ਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਨ।
•

ਕੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ?
ਪੈਰਾਮੈਹਡਕਸ ਅਤੇ ਫ੍ਾਇਰ ਇੂੰ ਜਣ ਦੋਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਵੁੱ ਚ ਹਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਹਵਸ ਕਾੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਤੀਹਕਹਰਆ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਯੋਿ ਬਣਨ
ਲਈ ਪਰੀ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਵੁੱ ਚ ਕਾਰਜਹਨਹਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਥਤ 11 ਫ੍ਾਇਰ ਇੂੰ ਜਣ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਾਇਰ ਇੂੰ ਜਣ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡੀਕੋਟੋ ਸਰਪਲੁੱਸ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ 0.80 ਮੀਲ ਦੀ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਫ੍ਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਜਰਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਬਲੈਂ ਸ ਯਾਤਾਯਾਤ ਤਰੂੰ ਤ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਰੱ ਸਿਆ
•

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱ ਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਝ ਹੈ ਜੋ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਜਰਦੇ ਹਨ?
ਸਾਡੇ ਸਮਦਾਇਆਂ ਹਵੁੱ ਚ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿ ਰਹੀ ਸੂੰ ਹਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਹਕ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਭਿ ਿਲੀ ਹਵੁੱ ਚ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱ ਲਦੇ ਹਨ। ਬੇਘਰ
ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਹਜਵੇਂ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਵੁੱ ਚ ਹਕਸੇ ਹੋਰ
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ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀ, ਿਦ ਮਾਪੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੁੱ ਹਦਆਂ
ਸਹਹਤ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਹਕ ਉਹ ਪਹਰਵਾਹਰਕ ਸੂੰ ਰਚਨਾ ਹਵੁੱ ਚ ਹਣ ਨਹੀਂ ਰਹਹ ਰਹੇ ਹੂੰ ਦੇ।
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੇਹਨੂੰਿ ਸਟਾਫ਼ ਦਆਰਾ 24/7 ਹਨਿਰਾਨੀ ਰੁੱ ਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਆਪਣੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਆਨ ਕੇਂਦਹਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਝ ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਜੇ ਹਨਿੱਜੀ
ਮਾਮਹਲਆਂ ਵੁੱ ਲ ਪਰਹਵਰਤੀ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਝ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇਟ ਿੋਜ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ
ਹਵਕਲਪ ਹੋਣਿੇ।
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਆਪਣੀ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਹਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਹਕਆਂ ਹਵੁੱ ਚ ਸਵੈਹਨਯੂੰ ਤਹਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੁੱ ਕ-ਦਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹਸੁੱ ਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ- ਦਜੇ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿੇ ਵਿਣਾ ਹਸੁੱ ਿਦੇ
ਹਨ, ਹਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਹਸੁੱ ਿਦੇ ਹਨ।
•

ਕੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਚਿੰ ਬਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ?
ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹ ਿਸ਼ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਰੂੰ ਤ ਰਾਤ ਭਰ ਮਹਹਮਾਨ ਰੁੱ ਿ ਸਕਦੇ।
ਮਹਹਮਾਨ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਰਮ ਤੁੱ ਕ ਸੀਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਇਟ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਕ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਹ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇ ਲੋ ਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਬੇਘਰ ਲਈ ਡਰਾਪ-ਇਨ/ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਿਾ ਹਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜਦਾ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਭਵ
ਹਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕ ਸੈਂਟਰ ਿੇਤਰ ਹਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਚੂੰ ਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

•

ਕੀ ਅ ੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਿ ਸਵੱ ਚ ਵਾਿਾ ਦੇਿਾਂਗੇ?
ਸ਼ਰਨਸਥਾਨ ਜਾਂ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਿੁੱ ਲਹਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿ ਹਵੁੱ ਚ ਵਾਿੇ ਹਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਹ-ਸਬੂੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਘਰਾਂ
ਦਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਿ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦੀ ਕਵਾਹਲਟੀ ਹਜਵੇਂ ਸੌਣਾ/ਬਾਹਰ
ਕੈਂਪਲਾਉਣਾ, ਸਹਵਿਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਜਾਂ ਅਹਤਕਰਮਣ ਦੇ ਹਵਰੁੱ ਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਹੂੰ ਦੀ। ਰਹਹਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਿਾਂ ਦਾ ਵੇਿ ਘਟਾਵੇਿਾ

•

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਸਵੱ ਚ ਬੇਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਿ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵੁੱ ਚ ਅਪਰਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਹਜਹੀ ਕੋਈ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਿੈਰ-ਘਰ
ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਿ ਦਰਾਂ ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਅਪਰਾਿ ਟਰੈਂਡ ਆਟੋ
ਬਰਿਲਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਕ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦੀ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਦਆਰਾ ਪਰੇਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਪਹਲਸ ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ ਹਕ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ
ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਹੋਰ ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਿਾ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸ ਹਵੁੱ ਚ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹਵੁੱ ਚ 45
ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਹਣਿੇ ਹਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਫ੍ਲਤਾ ਦਰ
•

ਬਰਕਲੇ ਸਵੱ ਚ ਟੇਅਰ ੈਂਟਰ ਦੀ ਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੁੱ ਚ, ਬਰਕਲੇ STAIR ਸੈਂਟਰ ਇੁੱ ਕ ਨਵੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ
ਬਹਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਅਿੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 99 ਹਵੁੱ ਚੋਂ 82 (82%)
STAIR ਸੈਂਟਰ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹਵੁੱ ਚ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਹਮਲੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਿਹਹਰਾਅ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੈ।
ਹੇਵਾਰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਹਟੂੰ ਿ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਿੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵੁੱ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਿਾਰਨਾ ਇਹ
ਹੈ ਹਕ ਇਹ ਪਰਹਕਰਤੀ ਹਵੁੱ ਚ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਹਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਸਟੀ ਆੁੱ ਫ਼ ਓਕਲੈਂ ਡ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਫ੍ਾਸਟ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ) ਦਾ ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ 88% ਸਥਾਈ
ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਸੀ।

•

SF ਸ

ਟਮ ਵਾਇਡ ਐਗਸਜ਼ਟ ਪਰਫ੍ਾਰਮੈਂ ਸਰਪੋਰਟ (ਮਾਰਚ 2015 – ਫ੍ਰਵਰੀ 2019) ਦੇ ਅਨ ਾਰ, ਕੱ ਲ

ਫ਼ਲ ਸਨਕਾ ੀਆਂ 46% ਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇਿੰਟਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 14% ਸਨਕਲ ਕੇ “ ਥਾਈ ਘਰਾਂ” ਸਵੱ ਚ
ਗਏ।) ਇਹ ਾਨਿੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਬਰਕਲੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਦੀ 84% ਫ਼ਲਤਾ ਦਰ “ਦੱ ੀ ਗਈ”
ਹੈ। ਅਸਜਹੀ ਵੱ ਡੀ ਕਮੀ ਸਕਵੇਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ?
ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਹਸਸਕੋ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ (NAV) ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 2016/2017 ਹਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਅਹਜਹੇ ਪਰੋਿਰਾਮ ਮਾਡਲ ਹਵੁੱ ਚ ਸਹਵੁੱ ਚ ਕਰ
ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਜੁੱ ਥੇ ਿਹਹਰਣਾ 30 ਹਦਨ ਤੁੱ ਕ ਸੀਹਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਤਹਾਡਾ ਪਰਾਥਹਮਕਤਾ 1 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀ
(ਹਜਵੇਂ ਪਬਹਲਕ ਸਪੋਰਹਟਵ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਇਲੀਜੀਬਲ)। ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਹਸਸਕੋ ਹਵੁੱ ਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕ ਤਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕਝ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋ ੜਾਂ ਆਹਦ ਹਨ। ਬਹਤ ਹੀ ਘੁੱ ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਹਸ਼ਹਵਰਾਂ
ਹਵੁੱ ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੂੰ ਡ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹਤ ਘੁੱ ਟ ਲੋ ਕ ਘਰ ਹਮਲਣ ਤੁੱ ਕ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ SF
ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੁੱ ਕ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਲੁੱਿਣ ਲੁੱਹਿਆ। ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ,
ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਹਸਸਕੋ ਸੈਂਟਰ ਲਿਾਤਾਰ 75% ਹਨਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਹਵੁੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਰਹਾ ਸੀ।
(ਬਰਕਲੇ ਦੀ STAIR ਹਨਕਾਸੀ ਦਰ 82% ਹੈ, ਨਾ ਹਕ 84% - ਇਸ ਲਈ ਮਲ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਸਹੀ)।

ਬਰਕਲੇ ਹਵੁੱ ਚ “ਰੈਿਲਰ” ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਭਿ ਇੁੱ ਕ-ਹਤਹਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਹਟਰਕ
ਨਾਲ, ਨਵਾਂ SF ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਤੁੱ ਕ ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਹਬਹਤਰ ਪਰਦਰਸ਼ਣ
ਕਰ ਹਰਹਾ ਹੈ।
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- ਪੀਟਰ ਰਾਡ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਹਸਟੀ ਆੁੱ ਫ਼ ਬਰਕਲੇ ਲਈ ਹੋਮਲੈ ਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹਸਟੀ ਆੁੱ ਫ਼ ਬਰਕਲੇ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਪਹਹਲਾਂ, ਪੀਟਰ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਹਸਸਕੋ ਦੇ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਪਰੋਿਰਾਮ ਹਵੁੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
•

ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਸਕੱ ਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਥਾਈ ਘਰ ਭਾਲਣ
ਸਵੱ ਚ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ?
ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਨਾਲ 100% ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਬੇਘਰ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿ
ੋ ਰਾਮ ਛੁੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਪਹਹਲਾਂ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਟਰਾਈ-ਹਸਟੀ ਿੇਤਰ ਹਵੁੱ ਚ। ਕਝ ਪਰਤੀਭਾਿੀ ਹਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਪਨਰਵਾਸ ਪਰੋਿਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ “ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ” ਹਵਕਲਪਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾ ਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ
•

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੰ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹਨ?
ਇੁੱ ਥੇ 2017 ਹੋਮਲੈ ਸ ਕਾਉਂਟ ਸੈਨਸਸ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਹਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਲੂੰਕ ਹਨ:
•
•

ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਹੋਮਲੈ ਸ ਸੈਨਸਸ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਹਰਪੋਰਟ (ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਬੇਘਰ ਜਣਿਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਿਣ ਹਰਪੋਰਟ):

https://fremont.gov/DocumentCenter/View/38652/Fremont-Homeless-Survey-2017
ਂ ਸਰਵੇ
ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਬੇਘਰ ਜਣਿਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਿਣ (ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਮਲੈ ਸ ਸੈਨਸਸ ਐਡ
ਹਰਪੋਰਟ):

https://fremont.gov/DocumentCenter/View/38653/Alameda-Homeless-Survey-2017
ਜਨਵਰੀ 2019 ਹਵੁੱ ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਣਨਾ ਹਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਨਵੀਂ ਿੁੱ ਲ ਹਲਆਉਂਦੀ ਿਈ। ਫ੍ੀਮੋਂਟ ਲਈ ਆਰੂੰ ਹਭਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਵੁੱ ਚ ਫ੍ੀਮੋਂਟ ਹਵੁੱ ਚ ਕੁੱ ਲ 608 ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ। 2017 ਦੇ 479 ਦੇ
ਅੂੰ ਕੜੇ ਹਵੁੱ ਚ 27% ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹਵੁੱ ਚ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਹਵੁੱ ਚ 43% ਵਾਿਾ
ਹਦਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਲਈ ਿਾਸ ਅੂੰ ਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਰੀ ਹਰਪੋਰਟ ਅਿਸਤ
ਹਵੁੱ ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਆਵਾ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਮਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਹਜੁੱ ਥੇ ਹਰਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹਤ ਆਮ ਿਲਤ ਿਾਰਨਾ ਹੈ ਹਕ ਸ਼ਰਾਬ
ਅਤੇ ਨਹਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦੇ ਮਲ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਹਕ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਵੁੱ ਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਕ ਭਹਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
•

ਸਿਾਰਨ ਆਰਹਥਕ ਮੁੱ ਦੇ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਹਵੁੱ ਚ ਯੋਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਹਮ ਕਾਰਕਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਿਰੀਬੀ, ਰਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਮੌਹਕਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ ਵੇਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਨੇਕਾਂ ਲੋ ਕ ਆਰਹਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇੂੰ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਹਕ ਇੁੱ ਕ ਹਵੁੱ ਤੀ ਝਟਕਾ, ਹਜਵੇਂ
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ਨੌਕਰੀ ਿੂੰ ਝਣਾ, ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦੁੱ ਕਤਾਂ, ਹਬਮਾਰੀ, ਤਲਾਕ, ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਕਸਾਨ,
ਹਤਆਿ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਿੈਰ-ਆਰਹਥਕ ਕਾਰਕ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਹਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਭਹਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਮਨੋਹਵਹਿਆਹਨਕ
ਜਾਂ ਸਰੀਹਰਕ ਅਯੋਿਤਾਵਾਂ , ਹਵਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸੁੱ ਿਣਾ, ਪੋਸਟ ਟਰੌਹਮਕ ਸਟਰੈਸ ਹਵਕਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਥਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਹਨਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਹਮਲ ਹੈ ਹਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਹਸਕ ਘਾਤ, ਬਚਪਨ ਦੀ
ਦਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹਤਹਾਸ, ਲੈਂ ਹਿਕ ਦਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਵੁੱ ਚੋਂ ਕਝ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।

•

ਘਰੇਲ ਦਰਹਵਹਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਹਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 89% ਬੇਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਹਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਹਵੁੱ ਚ ਹਕਸੇ ਸਮੇਂ ਿੂੰ ਭੀਰ ਸਰੀਹਰਕ ਜਾਂ ਲੈਂ ਹਿਕ ਦਰਹਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

*ਸਰੋਤ 2017 HUD ਸਲਾਨਾ ਬੇਘਰ ਮਲਾਂਕਣ ਹਰਪੋਰਟ ਡਾਟਾ
•

ਤੇ ਘਰ ਸਜੱ ਥੇ ਹਨ ਜੋ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱ ਸ ਆ ਦਾ ਹੱ ਲ ਦੇਣ ਸਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਹਵੁੱ ਚ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਹਵੁੱ ਚ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 100 ਯਹਨਟਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵੁੱ ਚ ਹਨ, ਮੁੱ ਿਮਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ
80% - 20% ਕਮਾਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਵਹਨਯੋਿਤਾ ਦੇ ਪਹਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੁੱ ਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਿੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ
ਡਵੈਲਪਰ, ਜੋ ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੈਸਰ A1 ਬਰਾਂਡ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਫ੍ੂੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱ ਿਮਾਨ
ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ‘ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਵਕਹਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹਨਟਾਂ ਦਾ 20% ਸਰੁੱ ਹਿਅਤ ਰੁੱ ਿਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਹਕ, ਅਪਾਹਹਜਤਾ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਬਜ਼ਰਿ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਅਪਾਹਹਜਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਆਿਾਹਰਤ ਸਮਾਹਜਕ
ਸਰੁੱ ਹਿਆ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੁੱ ਿਮਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ 11% ‘ਤੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਹਕ ਮੌਜਦਾ ਪਾਇਪਾਲਾਇਨ
ਯਹਨਟਾਂ ਅਤੇ A1 ਬਰਾਂਡ ਨਾਲ ਮੌਜਦਾ ਬੇਘਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਹਚਤ ਸਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਿੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੋਣਿੇ ਜੋ
ਹਬਨਾਂ ਉਪਲਬਿ ਸਬਹਸਡੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੁੱ ਕ ਘੁੱ ਟ ਪਹੂੰ ਚ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਿੇ। ਅਲਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਹਵੁੱ ਚ
ਿਰੁੱ ਪ ਸੂੰ ਭਾਹਵਤ ਵਾਿ ਟੈਕਸ ਉਪਾਅ ਿੋਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਜਰਰੀ ਸਬਹਸਡੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਨਿੇ।
ਸਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਹਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ
ਲੋ ਚਹਸ਼ਲ ਹਵੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੁੱ ਕ ਪਹੂੰ ਚ ਕਰਨ ਹਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਫ੍ਰੀਮੇਂਟੋ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੰ ਨੇ ਸਸ਼ਸਵਰ ਹਨ? ਫ੍ਾਈ ਦੇ ਸਸ਼ਸਵਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸਹਰ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਹਰ ਇੁੱ ਕ ਹਸ਼ਹਵਰ ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨਿੱਜੀ ਵਸਤਆਂ ਦਾ ਭਹਰਆ ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਾਹਪੂੰ ਿ
ਕਾਰਟ, ਆਵਾਸਯੋਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਮਹ ਜਾਂ ਟੈਂਟ। ਕਝ ਦੇ ਹਸ਼ਹਵਰ “ਸਹਕਰਅ” ਹਨ ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੁੱ ਕ
ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 14 ਜਨ, 2019 ਤੋਂ 32 ਹਸ਼ਹਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੂੰ ਹਿਆ ਘੁੱ ਟਦੀਵੁੱ ਿਦੀ ਰਹਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਹਕਉਂਹਕ ਲੋ ਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਹੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੇਤਰ ਛੁੱ ਡਣ ਲਈ ਹਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਕਹਮਊਹਨਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਸ਼ਹਵਰਾਂ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਆਤ ਹਸਹਤ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰੁੱ ਹਿਆ ਨਕਸਾਨਾਂ
‘ਤੇ ਆਿਾਹਰਤ ਦੇ ਹਸ਼ਹਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸ਼ਹਵਰ ਸ਼ਹਹਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਹਡਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫ੍ਾਈ ਲਈ ਹਨਯਹਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹਸ਼ਹਵਰਾਂ ਹਵੁੱ ਚ ਰਹਹਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ
ਪਵੇਿਾ। ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦੇ ਕਝ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਹਣ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਿੀ
ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਭਹਵੁੱ ਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਾਵੇਿੀ।
•

ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਸਵੱ ਚ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਵਾ ਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਟ-ਡੇਟ ਸਕਵੇਂ ਰਹਾਂ?
ਫ੍ਰੀਮੋਂਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹਾਊਹਸੂੰ ਿ ਨੈਵੀਿੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਆਵਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.Fremont.gov/Homeless ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਤਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਮਲੈ ਸਨੈਸ ਮੇਹਲੂੰਿ
ਹਲਸਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਕਰਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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