MASTER’S SATSANG PROGRAM – PUNJABI

Petaluma 2020

ਸਾਇੰ ਸ ਓਫ ਦ ਸੌ ਲ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਬਾਰੇ , ਿਜਹੜਾ ਿਕ

ਸਾਇੰ ਸ ਓਫ ਦ ਸੌ ਲ ਸਟੱ ਡੀ ਸੈ ਂ ਟਰ – ਪੇ ਟਾਲੂਮਾ
ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗਾ
2415 East Washington Street, Petaluma, California 94954
www.petalumaprogram.org
ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 29 ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 30, 2020
ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਗੇ ਟ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸਿਤਸੰ ਗ ਹਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈ ਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸਿਤਸੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸਿਤਸੰ ਗ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸਾਈਟ ਬੰ ਦ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ:

ਸਵੇ ਰੇ 6:00 am
ਸਵੇ ਰੇ 6:30 am
ਸਵੇ ਰੇ 8:45 am
ਸਵੇ ਰੇ 9:30 am
ਸਵੇ ਰੇ 11:00 am
ਦੁਪਿਹਰ 2:00 pm

ਆਮੰ ਿਤ੍ਰ ਤ ਖੇ ਤਰ: ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈ ਕਸੀਕੋ, ਸੇ ੰ ਟ੍ਰਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇ ਬੀਅਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇ ਟਾਲੂਮਾ ਸਿਤਸੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਲਈ
ਆਮੰ ਿਤ੍ਰਤ ਹਨ।
ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ: ਹਰ ਰੋ ਜ਼ ਸਵੇ ਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਿਜਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਣਗੇ।
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਵੇ ਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈ ਿਫਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ
ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਿਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇ ਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ
ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਸਵੇ ਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਸਹੀ ਸਮੇ ਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਗਤ ਦੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਪ੍ਰ ਵੇ ਸ਼ ਲਈ, ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਂ ਟ੍ਰ ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇ ਤਰਤੀਬ (ਰੈ ਂ ਡਮ ) ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੈ ਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਸਵੇ ਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈ ਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੰ ਗਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੋ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇ ਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਬੈ ਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਉੱ ਥੇ ਿਸਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਫੋ ਲਿਡੰ ਗ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
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ਸਿਤਸੰ ਗ ਦਾ ਹੋ ਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ: ਸਿਤਸੰ ਗ ਦਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਜਾਂ ਿਹੰ ਦੀ ਤੋ ਂ ਅੰਗਰੇ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇ ਜ਼ੀ ਤੋ ਂ ਸਪੈ ਿਨਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਇਸ
ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹੈ ੱ ਡਫੋ ਨਸ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉੱ ਥੇ ਬੈ ਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਸੀਿਮਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱ ਥੇ ਬੈ ਠਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਮਲੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਰੋ ਜ਼ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੋ ਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ । ਇਹ ਚੌਣ ਏਰੀਆ ਰੋ ਜ਼ ਸਵੇ ਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 ਵਜੇ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਿਜਸ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ
ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੌਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਿਤਸੰ ਗ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ, ਿਫਰ ਹਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਜੱ ਥੇ
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੌਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਵੇ , ਉੱ ਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ:
ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਡੇ ਰੇ ਵਲੋਂ ਹੇ ਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ :
1. ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
2. ਸਵਾਲ ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਿਕ ਿਨੱਜੀ, ਆਰਿਥਕ, ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ।
5. ਦੂਸਿਰਆਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ।
6. ਲੰਬੇ ਨੋ ਟ, ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਚੱ ਠੀਆਂ ਨਾਂ ਪੜੋ ।
7. ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਟੋ ਕਣਾ। ਕੁਝ ਬੋ ਲਣ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਸੰ ਗਤ ਲਈ ਬੇ ਨਤੀਆਂ:
1. ਸਿਤਸੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੌ ਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੇ ਲੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਨਾਂ ਬਜਾਓ।
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਪਿਨਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕਰੋ ।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ : ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ, ਪੇ ਜਰ, ਕੈਮਰਾ, ਦੂਰਬੀਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਪੋ ਇੰਟਰ, ਐੱ ਮ ਪੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਈਪੋ ਡ, ਉਹ
ਘੜੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ / ਵੀਿਡਓ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਖੇ ਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ
ਚੀਜਾਂ ਸਿਤਸੰ ਗ ਏਰੀਆ (ਹਾਲ, ਫੈ ਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ) ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ
ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ ਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਿਦਓ।
ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ: ਮੋ ਬਾਈਲ ਫੋ ਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਯੰ ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।
ਵੱ ਡੇ ਬੈ ਗ ਅਤੇ ਪਰਸ (6"x9" ਤੋ ਂ ਬੜੇ ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ) ਨੂੰ ਸਿਤਸੰ ਗ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਨੋ ਟ ਕਰਨਾ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੈ ਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਫੈ ਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਗੱ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈ ਟਲ ਫਰੇ ਮ ਵਾਲੀ
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
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ਨੋ ਟ ਿਲਖਣਾ: ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌ ਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਲਖਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ
ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਨੋ ਟ ਨਾਂ ਿਲਖੋ । ਨੋ ਟ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨੇ ਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇ ਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।
ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣਾ: ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਏਰੀਆ ਤੋ ਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋ ਰ ਤੋ ਂ ਅਸਮਰਥ (ਸਪੈ ਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਟ੍ਰ ਾੰਸਪੋ ਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਿਕਓਂ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ
ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ। ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਿਵੱ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱ ਗਣ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਟ੍ਰੈ ਿਫਕ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ 5 ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਟਰਾਂਸਪੋ ਰਟੇ ਸ਼ਨ: ਕੁਝ ਚੁਿਣੰ ਦਾ ਹੋ ਟਲਾਂ ਤੋ ਂ ਸ਼ਟਲ ਬੱ ਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱ ਖਰਾ ਹੋ ਟਲ ਸ਼ਟਲਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇ ਜ਼ ਅਤੇ ਹੋ ਟਲ ਸ਼ਟਲਜ਼ ਿਟਕਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਵੇ ਖੋ ।
ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ: 10 ਅਤੇ 10 ਤੋ ਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ । 10 ਸਾਲ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਫੈ ਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇ ਵਾਰ ਹੋ ਣਗੇ । ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੈ ਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਇੰ ਨਫੋ ਰਮੇ ਸ਼ਨ ਪੇ ਜ਼ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਸਰੀਰਕ ਤੋ ਰ ਤੋ ਂ ਅਸਮਰਥ ( ਸਪੈ ਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ: ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੋ ਰ ਤੋ ਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਜਦੋ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌ ਪ ਆਫ਼ (drop off) ਦੇ ਸੰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ । ਸੈ ਂ ਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਮੈ ਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਕ ਵ੍ਹ ੀਲਚੇ ਅਰ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਉਪਯੋ ਗ ਲਈ ਵਾਕਰ (Walker) ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਲੋੜਾਂ (ਸਪੈ ਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਪੇ ਜ਼ ਦੇ ਖੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਲੋੜਾਂ (ਸਪੈ ਸ਼ਲ
ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੋ ਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਭੋ ਜਨ: ਸੰ ਗਤ ਨੂੰ ਬੈ ਗ ਲੰਚ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੈ ਪ, ਫ਼ਲ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋ ਤਲ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। 1 ਰੈ ਪ ਵਾਲੇ ਬੈ ਗ ਦੀ ਕੀਮਤ
$3 ਅਤੇ 2 ਰੈ ਪ ਵਾਲੇ ਬੈ ਗ ਦੀ ਕੀਮਤ $5 ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੋ ਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਿਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਚਾਹ, 25 ਸੇ ਂ ਟ ਿਵੱ ਚ, ਸੰ ਗਤ
ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧ: ਸਿਤਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਚੰ ਗਾ ਰੱ ਖੇ ।
ਸਾਡੇ ਸਿਤਸੰ ਗ ਸੈ ਂ ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਕੰ ਮ ਨਾਂ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਟਲ ਅਤੇ ਰੈ ਸਟੋ ਰੈ ਂ ਟ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਟਪ ਜਰੂਰ ਿਦਓ।
ਪਿਹਰਾਵਾ, ਇਤਰ, ਧੂਮ੍ਰ ਪਣ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ: ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਏਰੀਆ ਤੋ ਂ ਸਿਤਸੰ ਗ ਹਾਲ ਤਕ ਰੁੱਖੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿਤਸੰ ਗ ਹਾਲ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਸਵੇ ਰੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾ
ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ, ਦਮਾ ਆਿਦ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਇਤਰ ਵਗੈ ਰਾ
ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਹੇ ਜ ਕਰੋ । ਸਿਤਸੰ ਗ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਰਿਵਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਿਸਗਰੇ ਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਹੈ ।
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