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MASTER’S SATSANG PROGRAM –  PUNJABI Petaluma 2020 

ਸਾਇੰਸ ਓਫ ਦ ਸੌਲ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਲਂੋ ਇਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ 

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ 
ਬਾਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ 

ਸਾਇੰਸ ਓਫ ਦ ਸੌਲ ਸਟੱਡੀ ਸਂੈਟਰ – ਪੇਟਾਲੂਮਾ  
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 

2415 East Washington Street, Petaluma, California 94954 

www.petalumaprogram.org 

ਬੱੁਧਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 29 ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 30, 2020 

ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ 
 

ਗੇਟ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:00 am   
ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:30 am  
ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 8:45 am  
ਸਿਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 9:30 am  
ਸਿਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 11:00 am  
ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਿਹਰ 2:00 pm  

 
ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਖੇਤਰ: ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੰੇਟ੍ਰ ਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟਾਲੂਮਾ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਲਈ 
ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਹਨ। 
  
ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। 
 
ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਂ ਪਹੰੁਚਣਾ। ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈ ਿਫਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਿਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਈਟ 
ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤੇ  ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ  ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ  ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਸਮਂੇ  ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ  ਿਨਰਪੱਖ ਪ੍ਰ ਵੇਸ਼ ਲਈ, ਹਾਲ ਿਵੱਚ  ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਂਟ੍ਰ ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰਂੈਡਮ ) ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 
ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਪਹੰੁਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ  ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ  
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ  ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰ  
ਫੋਲਿਡੰਗ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਂੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਸਿਤਸੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ: ਸਿਤਸੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਿਹੰਦੀ ਤਂੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਂੋ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੱੈਡਫੋਨਸ ਵਾਲੀ ਜਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ  ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਮਲੇਗਾ। 
 
ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਰੋਜ਼ ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਚੌਣ ਏਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਖੱੁਲੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ 
ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੌਣ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ, ਿਫਰ ਹਾਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ 
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੌਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: 
ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਡੇਰੇ ਵਲਂੋ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ : 

1. ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
2. ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
3. ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾਂ ਿਕ ਿਨੱਜੀ, ਆਰਿਥਕ, ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। 
5. ਦੂਸਿਰਆਂ ਵਲਂੋ ਸਵਾਲ ਨਾਂ ਪੱੁਛੋ । 
6. ਲੰਬੇ ਨੋਟ, ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਨਾਂ ਪੜੋ। 
7. ਜਦਂੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਣਾ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਦੇਣਾ। 
 
ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ: 

1. ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਨਾਂ ਬਜਾਓ। 
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਪਿਨਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਂ ਕਰੋ। 

 
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੇਜਰ, ਕੈਮਰਾ, ਦੂਰਬੀਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਪੋਇੰਟਰ, ਐੱਮ ਪੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਈਪੋਡ, ਉਹ 
ਘੜੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਡੀਓ / ਵੀਿਡਓ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ 
ਚੀਜਾਂ ਸਿਤਸੰਗ ਏਰੀਆ (ਹਾਲ, ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ) ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ 
ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਿਦਓ। 
 
ਤਸਵੀਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ  
ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
 
ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਪਰਸ (6"x9" ਤਂੋ ਬੜੇ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੰੂ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ 
ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਵਾਲੀ 
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਨੋਟ ਿਲਖਣਾ: ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਨਾਂ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਨਾਂ ਿਲਖੋ। ਨੋਟ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੇਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
 
ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣਾ: ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਏਰੀਆ ਤਂੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤਂੋ ਅਸਮਰਥ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਟ੍ਰ ਾੰਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਓਂ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ। ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣ ਿਵੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਿਵੱਚ ਟ੍ਰੈ ਿਫਕ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱੁਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ: ਕੁਝ ਚੁਿਣੰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤਂੋ  ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ਟਲਜ਼ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ਟਲਜ਼ ਿਟਕਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਵੇਖੋ। 
 
ਸਿਤਸੰਗ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ: 10 ਅਤੇ 10 ਤਂੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਇੰਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੇਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤਂੋ ਅਸਮਰਥ ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ: ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤਂੋ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਂੋ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚੋ ਤਾ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌ ਪ ਆਫ਼ (drop off) ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਂੈਟਰ ਵਲਂੋ  ਕੋਈ ਵੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਿਜਸ ਤਰਾਂ  ਿਕ ਵ੍ਹ ੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਾਕਰ (Walker) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਪੇਜ਼ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਂੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ  । 
 
ਭੋਜਨ: ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬੈਗ ਲੰਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੈਪ, ਫ਼ਲ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 
$3 ਅਤੇ 2 ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ $5 ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਿਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਸਰਫ ਚਾਹ, 25 ਸਂੇਟ ਿਵੱਚ, ਸੰਗਤ 
ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇਗੀ।  
 
ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਸਿਤਸੰਗ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਨਮਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇ। 
ਸਾਡੇ ਸਿਤਸੰਗ ਸਂੈਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕੰਮ ਨਾਂ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਂੈਟ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਟਪ ਜਰੂਰ ਿਦਓ। 
 
ਪਿਹਰਾਵਾ, ਇਤਰ, ਧੂਮ੍ਰ ਪਣ ਅਤੇ  ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ: ਪਾਰਿਕੰਗ ਏਰੀਆ ਤਂੋ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਤਕ ਰੱੁਖੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਜੱੁਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਖੱੁਲੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ  ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ 
ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਐਲਰਜੀ, ਦਮਾ ਆਿਦ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰ ਵਗੈਰਾ 
ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਹੇਜ ਕਰੋ। ਸਿਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਰਿਵਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਿਸਗਰੇਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ 
ਮਨਾਹੀ ਹੈ।  


