
50 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਸੇਰ ੇਵਾਸਤ ੇਪੈਸ ੇਇਿੱਠੇ ਿਰਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਿੰਿ ਿਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 
 

16 ਫਰਵਰੀ, 2021 -  ਪਿਛਲੇ  50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰਪਿਸਟਰਡ  ਚੈਪਰਟੀ  ਵਿੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ  ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸਰਪਵਸਜ਼ ਸਰੀ, ਡਲੈਟਾ, ਵਾਈਟ 

ਰੌਕ/ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਅਤ ੇਲੈਂਗਲੀ  ਪਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਆਿਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਵਾਸਤੇ, ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸਰੀ, 
ਬੀ.ਸੀ. ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਕਫਾਇਤੀ ਬਸੇਰ ੇਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1.5 ਪਮਲੀਅਨ  ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਿਰਭਾਵਸਾਲੀ  
ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਪਰਆ ਦ ੇਦੱਖਣ ’ਚ ਸਪਥਤ ਇਹ ਿਰਾਿਰਟੀ  ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੰੂ ਦਣੇ ਦ ੇਮੌਕ ੇਨੰੂ ਹੱਥੋਂ ਿਾਣ 

ਨਹੀਂ ਪਦੱਤਾ, ਪਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੰੂ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਿੰਿ ਦਹਾਪਕਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  
 

17 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ, ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸਰਪਵਸਜ਼ ਨੇ ਪਕਫਾਇਤੀ ਬਸੇਰਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ $1.5 ਪਮਲੀਅਨ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੀ ਿਪਹਲੀ  ਫੰਡ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਪੁਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਰੋਿੈਕਟ ਦ ੇਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ $25,000 ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਪਹੰਮ 

ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 
ਸਰੀ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬਸੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ $250,000 ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਿਾਇਆ ਹੈ। 

 

ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ $1.5 ਪਮਲੀਅਨ  8135, 8123 ਅਤੇ 8109 ਪਕੰਗ ਿਾਰਿ ਬਲੇੁਵਾਰਡ ਪਵਖੇ 100-ਯਪੂਨਟ ਕੰਿਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਲਾਇਆ 

ਿਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 100 ਯੂਪਨਟਾਂ ਪਵੱਚੋਂ 30 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਿਦਪਕ ਬਾਕੀ 70 ਪਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਕਫਾਇਤੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੋਂ ਮਨੋਨੀਤ 

ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਕਰਾਇਆ ਿਰਤੀ ਮਹੀਨਾ $375 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿੋ ਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆ ਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਘੱਟ ਹੈ। 
 

ਅਨੀਤਾ ਹਬਰਮੈਨ, ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੀ  ਸੀ. ਈ. ਓ. ਿੋ ਇਨਹ ਾਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਪਵੱਚੋਂ  ਇੱਕ  ਹੈ, ਨੇ ਪਕਹਾ, "ਸਾਨੰੂ ਬਸੇਰਾ ਪਵਕਲਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿੋ ਸਾਡੇ 
ਆਿਣ ੇਸ਼ਪਹਰ ਪਵੱਚ ਰਪਹਣ, ਪਸੱਖਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਰ ਆਮਦਨ ਿੱਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡ ੇਆਿਣੇ ਸ਼ਪਹਰ 'ਚ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ।" 

 

ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ  ਭਾਈਚਾਰਕ  ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਿਵੇਂ ਪਕ ਅਰਲੀ ਈਅਰਜ਼, ਮਾਨਪਸਕ ਪਸਹਤ ਿਹੰੁਚ, ਅਤੇ ਿਪਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। 

2023 ਦੇ ਮੱਧ ਪਵੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ  'ਚ ਬਸੇਰਾ ਹੋ ਿਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੋਿੈਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ  ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਸ਼ਪਹਰ 'ਚ 

ਪਕਫਾਇਤੀ ਬਸੇਰ ੇਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਾਰੇ 50 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਦੀ ਇੱਕ ਸਚੂੀ womenofoptions.ca ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਪਹੰਮ ਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਪਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਿੇ ਵੀ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਪਕਆ ਂਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇwomenofoptions.ca 'ਤ ੇਿਾਓ। 
 

ਕੱਲਹ, 17 ਫਰਵਰੀ, ਸਵੇਰ ੇ10 ਵਿੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਿਰੈੈੱਸ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇ17 ਫਰਵਰੀ ਨੰੂ 

ਈਵੈਂਟ ਜ਼ੂਮ ਪਲੰਕ ਵਾਸਤ ੇਮੇਪਲੰਗ ਸੂਚੀ ਪਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ danielleanchormarketing.ca 'ਤ ੇਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਸਰਕਵਸਜ਼ ਇੱਕ ਰਪਿਸਟਰਡ ਚੈਪਰਟੀ ਹੈ ਪਿਸ ਪਵੱਚ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ, ਡਲੈਟਾ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ/ਸਾਊਥ ਸਰੀ, 
ਅਤੇ ਲੈਂਗਲੀ ਪਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਿਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਵਅਕਤੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰੱੁਿਾਂ, 
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸਰਦਾਰ, ਪਧਆਨ ਕੇਂਦਪਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਸਰਿਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। 

ਆਿਸ਼ਨਜ਼ ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦ ੇਇੱਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਨਤਾ ਦਣੇ ਲਈ ਬਣੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਨੰੂ 

ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਹੈ। 
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