Thursday
December 5, 2013
5:30 to 8:30 PM
Room 2020
Surrey School
District Office
14033 92nd Avenue
Surrey, BC
Free but seats are
limited! Please preregister. Priority will
be given to family
members.

Building a Bright Future for
Children with Autism
An Information Evening
For Punjabi-Speaking Families
Siblings, Parents, Grandparents and Neighbours — all are welcomed to this
community event aimed at increased awareness of the potential of children
and adults with autism and the needs of their families for information and
support
English–Punjabi translation will be provided.

ACT has a Punjabispeaking staff
member to help with
registration. Call
604-205-5467 or email
info@actcommunity.ca.

5:30 – 6:30

Co-sponsored by

7:30 – 8:30

CAN VAN, Meet, Greet & Refreshments

The CAN VAN’s fun, interactive autism display builds understanding while
encouraging supportive communities for those living with autism.

6:30 – 7:30

Panel Discussion

Dr. Vikram Dua
Rina Dulku
Dr. Karen Bopp
Parbinder Bains
Preetinder Narang
Deborah Pugh

B.C. Children’s Hospital
Surrey Center for Child Development
Ministry of Children and Family Development
Surrey School District
Surrey School District
ACT–Autism Community Training

Questions & Discussions

You are welcomed to send your questions to ACT in advance
so we can be sure to address your concerns. Call Ruby Bhandal at
604-205-5467; email rbhandal@actcommunity.ca.

Details available at www.actcommunity.ca/events
Organized by ACT’s South Asian Autism Awareness Committee

ਵੀਰਵਾਰ
ਦਸੰ ਬਰ 5, 2013
5:30 ਤੋ 8:30 pm

ਆਿਟਸਿਟਕ ਬੱ ਿਚਆ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਭਿਵੱ ਖ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ

ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ਆਿਫ਼ਸ
14033-92 ਐਿਵਨਉ, ਸਰੀ
ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਪਰ ਸੀਮਤ
ਅਸਥਾਨ I ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ I
ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ACT ਕੋਲ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ
ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹ I ਕਾਲ ਕਰੋ
604-205-5467 ਜਾ
ਫੇਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ info@

actcommunity.ca.

ਬੱ ਚ,ੇ ਮਾਪੇ, ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਪੜੋਸੀ - ਆਪ ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਖੁੱ ਲਾ ਸੱ ਦਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜਕ
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਿਟਸਿਟਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਮਭਾਵੀ ਭਿਵੱ ਖ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ I
ਅੰ ਗਰੇਜੀ - ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

5:30 – 6:30

ਕੈਨ ਵੈਨ, ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ, ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ

“ਕੈਨ ਵੈਨ” ਦੀ ਿਦਲਚਸਪ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਿਟਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਆਿਟਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

6:30 – 7:30

ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਬੁਲਾਰੇ

ਡਾ. ਿਵਕਰਮ ਦੂਆ
ਰੀਨਾ ਡੁਲਕੂ
ਡਾ. ਕੈਰਨ ਬੋਪ
ਪਰਿਬੰ ਦਰ ਬੈਂਸ
ਪ੍ੀਤਇੰ ਦਰ ਨਾਰੰ ਗ
ਡੈਬਰਾ ਿਪਯੂ
ਸਿਹ ਸਰਪ�ਸਤ

7:30 – 8:30

ਬੀ ਸੀ ਿਚਲਡਰਨ ਹੋਸਪੀਟਲ
ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਇਲਡ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ
ਿਮਨਸਿਟਰੀ ਆਫ ਿਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ
ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ
ACT– ਆਿਟਜ਼ਮ ਕਮਯੂਿਨਟੀ ਟ�ੈਿਨੰ ਗ

ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਿਹਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ACT ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾ ਜੋ ਅਸੀ ਉਹਨਾ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ I ਤੁਸੀ ਰੂਬੀ ਭੰ ਡਾਲ ਨੂੰ 604-205-5467 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ I ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ rbhandal@actcommunity.ca.
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.actcommunity.ca/events ਤੇ ਜਾਓ
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ACT ਦੀ ਦੱ ਖਣੀ ਏਿਸ਼ਆਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ

