
ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ
ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ ਲਬਰਿਲਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈੈਂਸੀ ਲਸਹਤ ਜੈਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਿ  
'ਤੇ ਜੈਾ ਂ8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੈਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.healthlinkbc.ca 'ਤੇ ਜੈਾਓ। 

ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ ਲਿਖ ੇਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ ਲਿਖ ੇਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਬਰਿਲਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਲਨਿਾਸੀਆ ਂਦੀ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਮਰ 
ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਧੇਰ ੇਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਰਲਹਣ ਅਤੇ ਲਸਹਤਮੰਦ ਜੈੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਸ ੇਲਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਿਦਾਤਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ਤ ਕਸਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਦੀ ਸਾਡੀ ਿੀਮ ਜੈਾਣਕਾਰੀ, ਲਸੱਲਖਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਲਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਰੀਰਕ 
ਗਤੀਲਿਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹੋਿੇ ਜੈਾ ਂਲਸਹਤ ਸਲਥਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ। 

ਸਾਡ ੇਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗ:ੇ
• ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਦ ੇਸੁਰੱਲਖਅਤ ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਲਸਹਤ ਇਲਤਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੈੂਦਾ ਲਸਹਤ ਸਲਥਤੀ ਦੀ ਸਮੀਲਖਆ ਕਰਨਗੇ
• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਸਹਤ ਲਸੱਲਖਆ ਅਤੇ ਜੈਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
• ਰੁਕਾਿਿਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਤਰਜੈੀਹਾ ਂਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੀਚ ੇਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ
• ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਭਾਿੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਦੀਆ ਂਲਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਂਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਨਗੇ

ਸਿਾਫ ਨੇ ਪ੍ਰਿੋਲਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬੇਰੀਏਲਿਰਿਕ ਸਰਜੈਰੀ ਪ੍ਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਡਾਇਲਬਿੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਦਲ ਦੀ ਲਬਮਾਰੀ ਲਜੈਹੀਆ ਂਇੱਕ ਜੈਾ ਂਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗੰਭੀਰ ਲਸਹਤ ਸਲਥਤੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਰਲਹ ਰਹ ੇਗਾਹਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਿੱਚ ਤਜੈਰਬਾ ਅਤੇ ਲਸਖਲਾਈ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਜੈਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜੈਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਲਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ, ਸਿਾਫ 
ਲਰਕਿਰੀ ਲਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਸੱਲਖਆ ਿੀ ਪ੍ਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸਾਡ ੇਕਾਬਲ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੱਲਚਆ,ਂ ਨੌਜੈਿਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਲਰਿਾਰਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਲਿਿਹਾਰ ਲਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਜੈ ੋਲਸਹਤਮੰਦ ਲਿਕਾਸ, ਅਨੁਕੂਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜੈੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਲਜੈਸ ਲਿੱਚ ਬੱਲਚਆ ਂਲਈ ਹੈਲਥਲਲੰਕ ਬੀਸੀ ਖਾਣ ਅਤ ੇ
ਗਤੀਲਿਧੀ ਪ੍ਰਿੋਗਰਾਮ ਲਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਲਰਿਾਰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟ:ੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋੋਂ ਸ਼਼ੁੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜ ੇ- ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ ੇਪੈਸੇਲਿਕ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰ ੇ9:00 ਿਜੈੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 
ਿਜੈੇ ਦ ੇਲਿਚਕਾਰ ਸਾਡ ੇਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਲਿੱਚੋਂ ਲਕਸ ੇ
ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 (ਜੈਾ ਂਬੋਲੇ਼ ਅਤੇ ਘੱਿ 
ਸੁਣਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 7-1-1) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 130 ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਲਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਆਮ ਸਰੀਰਕ 
ਗਤੀਲਿਧੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦ ੇਸਿਾਲਾ ਂਬਾਰ ੇਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ
www.healthlinkbc.ca/form/email-
physical-activity-services

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ'ਤੇ ਜੈਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਲਿਧੀ ਅਤੇ 
ਲਸਹਤਮੰਦ ਜੈੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇਲਿਕਲਪ੍ਾ ਂਬਾਰ ੇਲਸੱਖ:ੋ
www.healthlinkbc.ca/healthy-eating-
physical-activity
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