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ਹਰ ਰਕਸੇ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਰਜਿੰਦਗੀ ਰਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਨੂਿੰ 
ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਮ ਜਾਂ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਰਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ 

ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਦੋਸਤ 

ਜਾਂ ਪਰਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਬਾਰੇ ਰਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

CMHA ਪੀਲ ਡਫਰਰਨ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਮਾਨਰਸਕ 

ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ/ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਮਾਨਰਸਕ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦ੍ਰਤ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ

REXDALE, 
ਉੱਤਰੀ ਈਟੋਬੀਕੋਕ,

ਵੈਿਟ ਵੱੁਡਸਬਰਿਜ
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ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਿੰਕਟ ਸਵੱਚ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਰਿਅਕਤੀ 
ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
ਜਾਂ ਨਜਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿੱਚ ਜਾਓ। 

24.7 16 ਿਾਲ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 
ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿੰਕਟ ਿਪੋਰਟ 
ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ

18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਏਿਰੀ ਮਾਇਿੰਡ (EveryMind) 

CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ 

7700 Hurontario Street, Suite 314  

Brampton, ON  L6Y 4M3

ਿੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੂੱਕਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ

 905-451-2123   1-877-451-2123 

 info@cmhapeel.ca   905-456-7492

 www.cmhapeeldufferin.ca

 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff

 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

ਡਫਸਰਨ

905-278-9036   •  1-888-811-2222



P  ਪੀਲ ਖੇਤਰ  D  ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ  P/D  ਪੀਲ ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ  T  ਟੋਰਾਂਟੋ4

ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ

ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ T
 416-863-0511  1-866-863-0511

ਡਫਸਰਨ ਸਜਨਿੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Dufferin Sexual Abuse Helpline) D   
 519-942-1980

ਪੀਲ ਸਚਲਡਰਨ ਏਡ ਿਿੋਾਇਟੀ (Peel Children’s Aid Society) P    905-363-6131

ਿਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਫੈਸਮਲੀ ਲਾਈਫ ਸਰਿੋਰਿ ਿੈਂਟਰ (Salvation Army Family Life 
Resource Centre) P

 905-451-4115  info@ShelterBrampton.com

ਪੀਲ ਐਲਡਰ ਅਸਬਊਜ਼ ਿਪਰੋਟ ਪਰਿਗੋਰਾਮ (Peel Elder Abuse Support Program) / 24/7/365 P   
 905-453-5775

ਪਸਰਵਾਰਕ ਟਰਿਾਂਸਜਸ਼ਨ ਿਥਾਨ (Family Transition Place) P/D
 905-584-4357 (ਪੀਲ)  519-941-4357 (ਡਫਰਰਨ)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

ਅੰਤਸਰਮ ਿਥਾਨ - ਦੱਖਣ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ)ੇ P
 905-403-0864  womensadvocatesouth@intermplace.com

ਕੈਥੋਸਲਕ ਕਰਾਿ-ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ / ਮਰਹਲਾ ਸਪੋਰਟ ਸੇਿਾਿਾਂ P  
ਨਿੀਂਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ 
ਸਰਰਿਰਸਜ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 905-457-7740  905-273-4140 
 www.cathcrosscultural.org

ਕੈਲੇਡਨ ਡਫਸਰਨ ਸਵਕਸਟਮ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Caledon Dufferin Victim Services) P/D
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰਦਨ ਦੇ 
24 ਘਿੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਰਦਨ ਮੁਫਤ, ਰਸੱਧੀ, ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ।

 905-951-3838 (ਪੀਲ)  519-942-1452 (ਡਫਰਰਨ) 
 1-888-743-6496  info@cdvs.ca

ਚੈਂਟਲ ਪਲੇਿ (Chantel’s Place) P   905-848-7580 x2548

ਏਵਰੀ ਮਾਇੰਡ (EveryMind)/ ਰਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਾਜ P  
 905-451-4655  www.wheretostart.ca

ਅੰਤਸਰਮ ਿਥਾਨ - ਉੱਤਰ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚ)ੇ P
 905-676-8515  womensadvocatesouth@intermplace.com

ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Victim Services of Peel) P
 905-568-1068  info@vsp.org

ਹੋਪ 24/7 (ਸਜਨਿੀ ਹਮਲਾ / ਬਲਾਤਕਾਰ ਿੰਕਟ ਕੇਂਦਰ) P
ਕਲੀਰਨਕਲ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਰਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਬਚਣ 
ਿਾਰਲਆਂ ਨੂਿੰ ਕੋਪ ਤੋਂ ਹੌਪ ਤੱਕ ਜਾਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

 905-792-0821  www.hope247.ca
 1-800-810-0180 



E  ਈਟੋਬੀਕੋਕ  0  ਓਨਟਾਰੀਓ   ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਰਿਰਸਜ   ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ 5

ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ D  
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੀਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ 
ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਰਹਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਰਤ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ।

 519-942-0736

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਿਰਸਵਿ (Community Alcohol & Drug Service) 
(ਹੋਮਵੱੁਡ) P/D
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੀਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-
ਜਰਹਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਰਤ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ।

 289-207-0011 (ਪੀਲ)  519-824-1010 (ਡਫਰਰਨ)

ਪਸਰਵਾਰਕ ਟਰਿਾਂਸਜਸ਼ਨ ਿਥਾਨ (Family Transition Place) P/D
 905-584-4357 (ਪੀਲ)   519-941-4357 (ਡਫਰਰਨ)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

ਪੀਲ ਅਸਡਕਸ਼ਨ ਅਿਿੈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਫੈਰਲ ਿੈਂਟਰ (Peel Addiction Assessment & Referral Centre, PAARC) P
 905-629-1007  www.paarc.com/programs

ਹਪੋ ਪਲੇਿ ਿੈਂਟਰ (Hope Place Centres) / ਪਰੁਸ਼ਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ (ਹਾਲਟਨ ਰਰਕਿਰੀ ਹਾਊਸ)
 905-878-1120

ਹਪੋ ਪਲੇਿ ਿੈਂਟਰ (Hope Place Centres) / ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਓਕਰਿਲ
 1-877-399-7299  905-465-3324

ਪੀਲ ਵਰਕਿ ਨੀਡਲ ਐਕਿਚੇਂਜ (Peel Works Needle Exchange) P    647-225-1623

ਨਾਰਕੋਸਟਕਿ ਅਨਾਮ O   1-888-811-3887

CAMH ਮੈਡੀਕਲ ਕਢਵਾਉਣ ਪਰਿਬੰਧਨ ਿੇਵਾਵਾਂ T
 416-535-8501 x26071  www.camh.ca

GTA ਇੰਟਰਗਰੁੱਪ - ਅਲਕੋਹਸਲਕ ਅਨਾਸਮਿ T
 1-877-404-5591  416-487-5591   www.aatoronto.org

ਕ੍ੈਸਡਟ ਵੈਲੀ ਐਸਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਕਰੈਂਟ ਸਡਿਆਰਡਰਿ ਿੈਂਟਰ (Credit Valley Addictions 
and Concurrent Disorders Centre) P

 905-813-4402

ਹੋਪ ਪਲੇਿ ਿੈਂਟਰ (Hope Place Centres) / ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਰਮਲਟਨ
 905-875-3214 x103

ਜੀਨ ਟਵੀਡ ਿੈਂਟਰ (The Jean Tweed Centre) T
 416-255-7359   www.jeantweed.com

ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੂਆ ਿਮੱਸਿਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ O
 1-888-230-3505

ਪੀਲ ਯਥੂ ਿਬਿਟੈਂਿ ਅਸਬਊਜ਼ ਪਰਿਗੋਰਾਮ (Peel Youth Substance Abuse Program) / (YMCA) 14 - 24 ਸਾਲ P  

 905-276-9322 x31216  ysapadmin@ymca.com

ਨਸ਼ੇ
ਰੈਸਪਡ ਐਕਿੈਿ ਐਸਡਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਿਨ (RAAM) ਕਲੀਸਨਕ ਅਪੌਇਿੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 
ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਬਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂਿੰ ਰੁਕਾਿਟ ਰਰਹਤ ਪਹੁਿੰਚਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। RAAM ਕਲੀਰਨਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਰਜਕ ਦਖਲਅਿੰਦਾਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਕਢਿਾਉਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਰਨਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਦਨਾਂ 
'ਤੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ (ਰੈਕਸਡੇਲ, ਬ੍ਰਾਮੇਲੀਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਰਮਸੀਸਾਗਾ, ਬੋਲਟਨ ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ 
ਕਾਉਂਟੀ) ਰਿੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਬਹਤਰ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ CMHA ਪੀਲ ਡਫਰਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

 905-451-2123 x2   1-877-451-2123  
  info@cmhapeel.ca  cmhapeeldufferin.ca



P  ਪੀਲ ਖੇਤਰ  D  ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ  P/D  ਪੀਲ ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ  T  ਟੋਰਾਂਟੋ6

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਿੋਗ 
ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਰਿੀਫ ਐਂਡ ਹੀਸਲੰਗ - ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਸਰਵਾਰ (Centre for Grief 
and Healing - Bereaved Families of Ontario) P
ਸੋਗ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਰਹਲੂਆਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲੇ ਸਮੂਹ - ਮੀਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਰਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 905-848-4337 (ਹੈਲਟਨ ਤੇ ਪੀਲ)   info@cdvs.ca
 www.bereavedfamilies.ca

ਿਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਾਈਚਾਰਾ P  
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 6-ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਭਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ: ਸੋਗ - 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਾਲ ਰਿੱਚ 4 ਿਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 
(ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰ ਰਫਊਨਰਲ ਹੋਮਜ (Turner & Porter Funeral Homes))।

 416-767-6793   comments@turnerporter.ca

ਹਾਰਟ ਹਾਊਿ ਹਾਿਪਾਈਿ (Heart House Hospice) P
 905-712-8119  info@hearthouse.com

ਗਰਿ ਅਵਿਥਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ (Pregnancy and Infant Loss Network) P  
 1-888-303-7245

ਬਰਿਮਾਲੀਆ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹਲੈਥ ਿੈਂਟਰ (Bramalea Community Health Centre) P  
L6T, L6R ਅਤੇ L6S ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਾਂ ਰਿੱਚ ਰਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਰਿੱਚ 
ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ।

 905-451-8090

ਚਾਰ ਕਾਰਨਰ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ (Four Corners Health Centre) / ਮਾਲਟਨ P
 905-677-9599

ਹਾਿਪਾਈਿ ਡਫਸਰਨ (Hospice Dufferin) D   519-942-3313

ਹਾਿਪਾਈਿ ਕੈਲੇਡਨ (Hospice Caledon) P   905-951-3534

ਿਰਵਾਈਵਰ ਿਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (Survivor Support Program) T  
ਆਤਮਹੱਰਤਆ ਜਾ ਂਹੱਰਤਆ ਦੁਆਰਾ ਮਤੌ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦਸੋਤਾ,ਂ ਪਰਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਜਾ ਂਸਰਹ-
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਪਰੋਟ ਕਰਦਾ ਹ ੈ- ਮਲੁਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨੇੁਹਾ ਰਦਓ।

 416-595-1716  alex@torontodistresscentre.com

ਐਲਬੀਅਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Albion Neighbourhood Services) E
 416-740-3704  ans@albionservices.ca

ਈਿਟ ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ (East Mississauga Community Health Centre) P  
ਲੇਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਮੈਥੇਸਨ ਬਲਿੀਡੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨਾ; ਹੂਰੋਨਟਾਰੀਓ ਸੇਂਟ ਤੋਂ 
ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਕ੍ੀਕ।

 905-602-4082   mississauga@lampchc.org

ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ P
 905-456-3500 x231  www.williamoslerhc.on.ca

ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਐਸਡਕਸ਼ਨ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (William 
Osler Health System Withdrawal Management Centre) P

 905-796-3005   www.williamoslerhc.on.ca

ਪਜੰਾਬੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹਲੈਥ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Punjabi Community Health Services) P
 905-677-0889
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ਿਲਾਹ
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਸਮਾਰਜਕ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਰਸ਼ਤੇ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਰਚਿੰਤਾਿਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸਲਾਹ ਸਰਰਿਰਸਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਿਨ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 905-451-2123   1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਐਿਿੋੀਏਸਟਡ ਯਵੁਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Associated Youth Services of Peel) P
 905-890-5222  www.aysp.ca

ਡਫਸਰਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ / / ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਿਾ (Dufferin 
Child & Family Services / Children’s Mental Health Service) (18 ਅਤੇ ਘੱਟ) D  

 1-888-940-0584  519-941-1530

ਐਵਰੀ ਮਾਂਈਂਡ (EveryMind) / 12 - 24 ਿਾਲ P   
ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਰਿੱਚ ਰਰਹਣ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ। ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ।

 905-451-4655  www.wheretostart.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਿੁਣਵਾਈ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Canadian Hearing Services) P
 1-866-518-0000   877-215-9530 (TTY)
 connectmentalhealth@chs.ca

ਪੀਲ-ਹਾਲਟਨ ਦੀ ਐਸਲਜ਼ਾਬੈਥ ਫਰਾਈ ਿਿੋਾਇਟੀ (Elizabeth Fry Society of Peel-Halton) P  
ਔਰਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਸਮੇਤ।

 905-459-1315   www.efrypeelhalton.ca

ਫੈਸਮਲੀ ਿਰਸਵਿ ਆੱਫ ਪੀਲ (Family Services of Peel) / ਪਰਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਪੋਰਟ ਸਰਰਿਰਸਜ (Family & Community Support Services) P

 905-453-5775    fsp@fspeel.org

ਹੋਪ 24/7 P
ਰਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ।

 905-792-0821

ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਦੀਆਂ ਕੈਥਸੋਲਕ ਪਸਰਵਾਰਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Catholic Family Services of Peel Dufferin) P/D
 905-450-1608 (ਪੀਲ)  905-897-1644 (ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 1-888-940-0584(ਡਫਰਰਨ)

ਪਸਰਵਾਰਕ ਟਰਿਾਂਸਜਸ਼ਨ ਿਥਾਨ (Family Transition Place) D  
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਰਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ), ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ।

 519-942-4122   905-584-4357 
 www.familytransitionplace.ca

ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਿਹਤ ਿਰਵਸਿਿ (Reconnect Community Health Services) E
 416-248-2050

ਰੈਕਿਡੇਲ ਵੂਮੈਨ ਕੇਂਦਰ (Rexdale Women’s Centre) T
 416-745-0062  www.rexdalewomen.org

ਹੋਮਵੱੁਡ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ (Homewood Health Centre) P/D
 905-963-0063 (ਪੀਲ)  519-824-1010 (ਡਫਰਰਨ) 

ਰੈਕਿਡੇਲ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ (Rexdale Community Health Centre) T
 416-744-0066

ਟਰਿਾਂਿਜੈਂਡਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Transgender Health Care)  D
 519-780-5298
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ਪੀਲ/ਕ੍ਾਈਸਿਿ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ ਦਾ ਸਨਊਕਮਰ ਿੈਂਟਰ (12 - 24 ਸਾਲ) P  
ਸਥਾਈ ਰਨਿਾਸੀ, ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਰਰਫਊਜੀ ਅਤੇ ਲਾਈਿ-ਇਨ ਕੇਅਰਰਗਿਰਸ ਲਈ 
ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ ਸੇਿਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। 

 905-306-0577 x384

ਵੀਟਾ ਿੈਂਟਰ (Vita Centre) / ਗਰਭਿਤੀ / ਪਾਲਣ ਪਸੋ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾ ਂਲਈ ਛੋਟਾ ਠਰਹਰ P
 905-502-7933  www.vitacentre.org

ਮੋਯੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Moyo Health & Community Services) /
(ਪਰਹਲਾਂ ਪੀਲ ਐੱਚਆਈਿੀ/ਏਡਜ ਨੈੱਟਿਰਕ) / ਰਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ, ਮਾਪੇ P

 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

ਰਪੈਟ ਯਵੁਕ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Rapport Youth and Family Services) / 12 - 20 ਸਾਲ P
 905-455-4100

ਟੈਂਜਰੀਨ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਾਉਂਿਸਲੰਗ P
 905-795-3530  www.tangerinewalkin.com 

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਟਾਰਚਲਾਈਟ ਕ੍ਾਈਸਿਿ ਲਾਈਨ(Community Torchlight Crisis Line) / 
ਗੁਏਲਫ / ਿੈਰਲਿੰਗਟਨ / ਡਫਰਰਨ D

 1-888-821-3760 (ਟੀਐਫ)(TF)  (ਟੀਐਫ)(TF) 519-821-3760(ਤਕਲੀਫ਼)

ਿਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਸ਼ਾਖਾ / ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ P
 905-279-3941  www.safamilyservices.com

408 - ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ / 24-7 / ਸਿੰਕਟ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ T
 416-408-4357

18 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਵਰੀ ਮਾਇੰਡ (EveryMind) / ਸਿੰਕਟ ਸਹਾਇਤਾ P
 905-278-9036 or 1-888-811-2222  www.EveryMind.ca 

ਿੰਕਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਿੰਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
24.7 ਿੰਕਟ ਿਪੋਰਟ ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਰਜਨ੍ਾਂ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾਂ ਨੂਿੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 905-278-9036
 1-888-811-2222 
 www.cmhapeeldufferin.ca

ਹੇਅਰ 24-7 / ਸਿੰਕਟ ਲਾਈਨ D
 1-844-437-3247  www.here247.ca

ਪਸਰਵਾਰਕ ਟਰਿਾਸਂਜਸ਼ਨ ਿਥਾਨ (Family Transition Place Transition Place / ਸਿੰਕਟ ਲਾਈਨ D
 1-800-265-9178

MIAG - ਪੀਲ ਦਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇਟੰਰ-ਏਜੰਿੀ ਗਰੁਪੱ (Multicultural Inter-Agency Group of Peel) P  
ਰਿਰਭਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ। 

 905-270-6252

ਲਰਸਨਗੰ ਸਡਿਏਸਬਸਲਟੀਜ਼ ਐਿਿੋੀਏਸ਼ਨ (The Learning Disabilities Association) P
 416-229-1680  905-272-4100 (Peel)  www.ldapr.ca

ਜੌਨ ਹਾਵਰਡ ਿੋਿਾਇਟੀ - ਪੀਲ ਹਾਲਟਨ ਡਫਸਰਨ (John Howard Society – Peel 
Halton Dufferin) P/D
ਰੁਜਗਾਰ, ਰਰਹਾਇਸ਼, ਰਿੱਤੀ, ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਰਰਸ਼ਤੇ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਿੈ-
ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ। 

 905-459-2205 (ਪੀਲ)  519-940-3061 (ਡਫਰਰਨ) 
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ਪੀਲ ਪੋਿਟਪਾਰਟਮ ਮੂਡ ਸਡਿਆਰਡਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (Peel Postpartum Mood 
Disorder Program) / ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੂੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜ ੇ- ਰਾਤ 10 ਿਜ ੇ P

 905-459-7777 (ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 1-877-298-5444 (ਕੈਲੇਡਨ)  905-278-4890 

ਯੂਥਡੇਲ ਿੰਕਟ (Youthdale Crisis) P     416-363-9990 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Brampton Multicultural 
Community Centre) P

 905-790-8482  905-828-1328

ਇੰਡਿ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Indus Community Services) P
 905-275-2369  info@induscs.ca

ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੰਟਰ-ਕਲਚਰਲ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Ontario Inter-Cultural 
Community Services) P

 905-696-9963

ਿਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੈਲਕਮ ਿੈਂਟਰ ਇਕੰ. (South Asian Welcome Centre Inc.) P   
     905-790-0676

ਿਕਵੇਅਰ ਵਨ (Square One) / ਓਲਡ ਆਦਲਟ ਸੇੰਟਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੇਆਸਸੁਰਾਂਸ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Older Adult Centre Telephone Reassurance Program) P

 905-615-3207

ਵਾਰਮ ਲਾਈਨ (The Warm Line) / ਸ਼ਾਮ 8 ਿਜ ੇ- ਅੱਧੀ ਰਾਤ (18+) T
 416-960-9276 (ਰਾਤ)  416-323-3721 (ਰਦਨ)

 647-557-5882 (ਟੈਕਸਟ)  www.warmline.ca

ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (African Community Services of Peel) P
 905-460-9514

ਕੈਥੋਸਲਕ ਕਰਾਿ-ਕਲਚਰ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Catholic Cross-Cultural Services) P
 905-457-7740  905-273-4140  www.cathcrosscultural.org

ਮੁਿਸਲਮ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Muslim Community Services) P
 905-790-1910 (ਬਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤਰੀ)

PCHS (ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿਰਸਵਸਿਜ਼) P
 905-677-0889  admin.brampton@pchs4u.com

ਯਨੂਾਈਸਟਡ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (United Achievers Community Services) P    
 905-455-6789

ਿੱਸਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਸਰਤ ਿੇਵਾਵਾਂ

ਪੀਲ ਿੰਕਟ ਿਮਰੱਥਾ ਨੈੱਟਵਰਕ (Peel Crisis Capacity Network, PCCN) P
ਰਿਕਾਸ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਰਨਦਾਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ (11 ਸਾਲ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਨੂਿੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਤ ਸਿੰਕਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

 905-273-4900

ਪੌਲੀਕਲਚਰਲ ਇਮੀਗਰਿੈਂਟ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਿ (Polycultural Immigrant 
& Community Service) / ਨਿੇਂ ਪ੍ਰਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਕਟ ਦਖਲ ਸਲਾਹ P

 905-403-8860 x5253  info@polycultural.org
 www.polycultural.org

ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੋਨ O
 1-800-668-6868  www.kidshelpphone.ca
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ACCES ਰੁਜ਼ਗਾਰ / ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇ- ਅੱਧੀ ਰਾਤ P
 905-454-2316  905-361-2522 
 www.accessemployment.ca

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚ /ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ P
 905-459-7890  905-755-9734  1-800-270-3861 

ਏਮ੍ਪਲੋਯਮੇੰਟ ਰੇਿੋਉਰਿੇਿ ਿੇੰਟਰ (ਪੀਲ ਯੂਥ ਸਵਲੇਜ) P
 905-791-5576  www.peelyouthvillage.ca 

ਜੌਨ ਹਾਵਰਡ ਿੋਿਾਇਟੀ ਏਮ੍ਪਲੋਯਮੇੰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ P
 905-459-0111  info@johnhowardphd.ca 
 www.johnhowardphd.ca 

ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸਤਆਰ, ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥ //ਪਰਰਿਾਰਕ ਸਰਰਿਰਸਜ  P
 905-453-5775  www.fspeel.org 

YMCA ਯੂਥ ਏਮ੍ਪਲੋਯਮੇੰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ P
 905-276-9322

ਡਫਸਰਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਔਰੇਂਜਸਵਲੇ ਏਮ੍ਪਲੋਯਮੇੰਟ ਰੇਿੋਉਰਿੇਿ ਿੇੰਟਰ (Orangeville 
Employment Resource Centre) D  

 519-941-6991 x2010 (ਔਰੇਂਜਰਿਲੇ)
 519-941-6991 x5711 (ਸ਼ੈਲਬਰਨ)

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਾਟਲਾਈਨ (Employment Ontario Hotline) / ਸਿੇਰੇ 8 
ਿਜ ੇ- ਅੱਧੀ ਰਾਤ P

 1-800-387-5656

ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਏਮ੍ਪਲੋਯਮੇੰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ D
 519-942-9986

ਪੀਲ ਕਰੀਅਰ ਅਿੈਿਮੈਂਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਇੰਕ. P
 905-670-1967  www.peelcareer.com

ਵਾਲੰਟੀਅਰ MBC P
 905-238-2622  www.volunteermbc.org

ਪਸਰਵਾਰਕ ਿਮਰਥਨ
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂਿੰ ਪਰਰਿਾਰਕ ਸਪਰੋਟ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਰਕਸ ੇ
ਅਜੀਜ ਦੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਮੁਰੱਦਆਂ ਬਾਰ ੇਰਚਿੰਤਤ ਹਨ। 

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca

ਵ੍ਾਈਟ ਆਊਲ (White Owl) / ਅਬੋਰਰਰਜਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ  D    519-772-4399 x2798

ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਰਜੁਗਾਰ, ਰਸਰੱਖਆ ਅਤੇ ਸਿਸੈਿੇੀ ਮਰੌਕਆਂ ਦ ੇਇਰਧ ਰਰਕਿਰੀ 
ਟੀਰਚਆਂ ਰਿਚੱ ਸਪਰੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੋਸੇ਼ਨਲ ਸਪਰੋਟਸ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਪਸੇ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca  www.cmhapeeldufferin.ca
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ਬੱਸਚਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਓਨਟਾਰੀਓ O  
ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਰਿੱਚ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਰਚਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ 
ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਰਤ ਸਰੋਤ।

 416-921-2109   www.cmho.org

ਫੈਸਮਲੀ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਵਰੀਵੇਅਰ (FAME) P/D
ਉਹਨਾ ਂਪਰਰਿਾਰਾ ਂਲਈ ਸਪਰੋਟ ਰਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਕਈੋ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਰਸਕ ਰਗੋ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 
ਹੈ। ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾ ਂਸਮਹੂ ਸਪਰੋਟ ਇਸ ਰਿਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹ:ੈ ਰਮਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, 
ਔਰੇਂਜਰਿਲੇ ਅਤੇ ਕਲੇੈਡਨ। 13 - 17 ਸਾਲ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾ ਂਅਤੇ  
7-12 ਸਾਲ ਦ ੇਬੱਰਚਆਂ ਲਈ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਮੀਰਟਿੰਗ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾ ਂਲਈ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ

 905-488-7716   905-276-8316

ਪਸਰਵਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਸਕਸਰਆ T  
ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ, ਰਜਨ੍ਾਂ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰਜਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਅਜੀਜ ਨੂਿੰ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

 416-539-9449    www.familymentalhealthrecovery.org

ਮਡੂ ਸਡਿਆਰਡਰਜ਼ ਐਿਿੋੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ (Mood Disorders Association of Ontario) O  
ਉਹਨਾਂ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰਕਸੇ ਅਜੀਜ ਨੂਿੰ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਮੱਰਸਆ ਹੈ।

 1-866-363-MOOD (6663)

ਡਫਸਰਨ ਕੋਲੀਸ਼ਂ ਫਾਰ ਸਕਡਿ (Dufferin Coalition for Kids) D    www.dufferincoalitionforkids.ca 

ਡਫਸਰਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫਮੈਲੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Dufferin Child and Family Services) D
ਬੱਰਚਆਂ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ।

 519-941-1530  www.dcafs.on.ca

ਡਫਸਰਨ ਪੇਰੈਂਟ ਿਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ (Dufferin Parent Support Network) D  
 519-940-8678

ਫੇਸਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੇੰਟਰ (Family Education Centre ) P
 905-452-0332  info@familyedcentre.org 
 www.dufferincoalitionforkids.ca 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਵੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਿੰਿਥਾ  P
ਸਹਾਇਕ ਸਰਰਿਰਸਜ ਰਾਹੀਂ ਰਸਜਫੋਰੀਨੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਪਰਰਿਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 1-855-449-9949  support@iamentalhealth.ca

ਐਂਜੇਲਾ ਪਲੇਿ / ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ P  
21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਿਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਰਜਆਦਾ ਜੁਿੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 905-791-3887 x7058

ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਿਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ O  
ਬੋਲਟਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਤੇ ਰਮਸੀਸਾਗਾ ਰਿੱਚ ਹਫਤਾਿਾਰੀ ਮੀਰਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਿਘਨ ਪਾਉਣ 
ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਪਆਂ ਲਈ ਸਿੈ-ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ।

 1-800-488-5666

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਡਿਏਸਬਲਟੀ ਿਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (Ontario Disability Support 
Program-ODSP-MCSS) P/D

 905-460-5025 (ਬਰੈਂਪਟਨ)   519-822-7500 (ਗੁਐਲਫ)
 1-877-466-5025 (TF)  (TF ) 905-897-3100(ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 1-800-567-2953
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ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਿ (ਪੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰ) P
 905-793-9200

ਦ ਕੰਪਾਿ P
 905-274-9309  info@thecompass.ca

ਈਡਨ ਿੋਜਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ (Eden Food For Change) P
 905-785-3651  info@edenfoodbank.org

ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ P
 905-270-5589  info@themississaugafoodbank.org

ਨਾਈਟ ਦਾ ਟੇਬਲ / $1 ਭੋਜਨ / ਪੈਨਟਰੀ P
 905-454-8725  www.knightstable.org

ਮੀਲ ਆਨ ਵਹੀਲ / ਡਫਰਰਨ ਐਂਡ ਪੀਲ P/D  
ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ ਪੌਸ਼ਰਟਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ 
ਰਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

 905-453-4140 (ਬਰੈਂਪਟਨ)  905-857-7651 (ਕੈਲੇਡਨ)
 519-925-5452 (ਡਫਰਰਨ)  905-821-3254 (ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 www.mealsonwheels.ca

ਫੂਡ ਬੈਂਕ 

ਕਲੇਡਨ ਿੋਜਨ ਬੈਂਕ P
 905-951-2300 x276  info@ccs4u.org 

ਡੇਲੀ ਬਰੈੱਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ (The Daily Bread Food Bank) E
 416-203-0050  www.dailybread.ca 

ਦ ਐਕਿਚੇਂਜ (ਕੈਲੇਡਨ) P
 289-966-1715

ਮਾਲਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ - ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ (Malton Neighbourhood Services - 
Food Pantry) P

 905-677-6270  www.mnsinfo.org

ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ (The Open Door) P
 905-276-9136   theopendoor@hotmail.com

ICNA ਰਾਹਤ ਕੈਨੇਡਾ P
4-6120 ਮੋਂਟੇਿੀਡੀਓ ਆਰਡੀ. ਰਮਸੀਸਾਗਾ, ON L5N 3W5

 905-997-8777  www.icnareliefcanada.ca/food-banks 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਿ (ਈਟੋਬੀਕੋਕ) E
 416-392-6400

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਿ (Ontario Works) (ਡਫਸਰਨ ਕਾਉਂਟੀ) D
 519-941-6991

ਯਾਰਕਟਾਊਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫਮੈਲੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Yorktown Child and Family Services) T  
ਬੱਰਚਆਂ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 416-394-2424
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ਕਰਾਿ ਫੂਡ ਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਿੇਂਟ ਜੌਨ P
 905-821-1331

ਸਥਿਟਲਟਾਊਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Thistletown Community Services)  
ਯੂਰਨਟ ਰਕੈਸਡੇਲ ਅਤੇ ਈਟਬੋੀਕਕੋ ਨੂਿੰ ਸਰਿ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ E

 416-745-2822

ਸਵਕਾਿ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ (Developmental Services Ontario) / 
ਬਾਲਗ ਰਿਕਾਸ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਸਰਰਿਰਸਜ (Adult developmental services) O

 905-453-2747 (ਪੀਲ)  519-821-5716 (ਡਫਰਰਨ)
 905-453-2747 (ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ)

ਬੱਸਚਆਂ, ਿਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਮਾਸਜਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Children, 
Community and Social Services) P

 905-567-7177

ਓਬਡਿਮੈਨ ਓਨਟੈਸਰਓ (Ombudsman Ontario) (ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿੰਬਰ) O
 1-800-263-1830

ਪੀਲ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ) P
 905-791-7800

ਸ਼ੈਫਰਡਜ਼ ਅਲਮਾਰੀ (ਸ਼ੇਲਬਰਨ) D
 519-925-2600 x350

ਿੇਂਟ ਲੁਈਿ ਆਊਟਰੀਚ P
 905-454-2144   www.stelouisefoodbank.ca

ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਿਪੋਰਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਿੈਂਟਰਲ ਵੈਿਟ (Home and 
Community Care Support Services Central West) P

 905-796-0040    www.centralwestlhin.on.ca
ਹਮੋ ਐਂਡ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਿਪਰੋਟ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Home and Community Care Support Services)  
ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਹਾਲਟਨ P  

 905-855-9090   www.mississaugahaltonlhin.on.ca

ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਓਬਡਿਮਨੈ ਓਨਟਸੈਰਓ (Ontario Patient Ombudsman) (ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨਿੰਬਰ) O
 1-888-321-0339   www.patientombudsman.ca

ਿਰਸਵਿ ਓਨਟਾਰੀਓ - ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ ਅਤੇ ਸਮਿੀਿਾਗਾ P
 1-866-532-3161

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਨੈਕਟ 0  
ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਫੈਰਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂਿੰ ਰਕਿੇਂ 
ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

 1-800-445-1822

ਿਰਕਾਰ/ਸਿਹਤ ਪਰਿਣਾਲੀ  

ਔਰੇਂਜਸਵਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ (Orangeville Food Bank) D
 519-942-0638  orangevillefoodbank@hotmail.com

ਿੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ P
 905-361-7382x2  www.sevafoodbank.com

ਿਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ P/D
 905-791-1085 (ਬਰੈਂਪਟਨ) 
 905-279-3941 (ਰਮਸੀਸਾਗਾ) 
 519-943-1203(ਔਰੇਂਜਰਿਲੇ) 
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ਹਾਊਸਿਗੰ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਡਫਸਰਨ (Housing Programs & Services Dufferin)  P
 519-941-6991  www.dufferincounty.ca

ਪੀਲ ਸਵੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਨੂ ੰਰੋਕਣਾ  P
 905-793-9200

ਟਾਰਚਲਾਈਟ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਰਿੋਰਿ ਲਾਈਨ (Torchlight Emergency 
Shelter Resource Line) D  
ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿੱਚ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਿੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਿਾਲੇ 
ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਿਾ।

 519-767-6594 (24/7)  www.torchlightcanada.org

ਲੇਕਸ਼ੋਰ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ ਿੈਂਟਰ (Lakeshore Community Outreach 
Centre) / ਕਿੰਪਾਸ (The Compass) P

 905-274-9309

ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਆਊਟਰੀਚ P  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਬੇਘਰੇ/ਦੁਤਕਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੈ-ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ। ਕੌਫੀ ਅਤੇ 
ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਿੀਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 11:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 
1:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਸੇਂਟ ਪੌਲਜ ਯੂਨਾਈਰਟਡ ਚਰਚ ਰਿੱਚ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰੂਮ ਰਿੱਚ।

 905-796-5888  info@regenbrampton.com

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (CAMH) 
ਕੇਂਦਰੀਰਕ੍ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟ੍ਰਾਈਏਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ T

 416-535-8501 x6878 (ਆਊਟ ਪੇਸ਼ਿੰਟ)
 416-535-8501 x6885 (ਐਮਰਜਿੰਸੀ)
 info@camh.ca

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਸਖਆ 
(PACE ਪੀਲ) / ਉੱਤਰ ਦਾ ਹਾਇਿ ੇ401 T

 416-535-8501 x7716  www.camh.ca

ਸਟਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ (Trillium Health Partners) 
ਿਨ-ਰਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸੇਿਨ P

 416-521-4131   905-338-4123  www.one-Link.ca 

ਹਿਪਤਾਲ ਿੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ/ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਿਲਾਹ O
 1-866-797-0000

ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ
ਪੀਲ ਆਊਟਰੀਚ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Peel Outreach Services) ਇੱਕ ਜਿਾਬਦੇਹ 
ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ 
ਖਤਰੇ ਰਿੱਚ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿੱਚ 7 ਰਦਨ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 1-877-848-8481 x2  
 info@cmhapeel.ca  peeloutreachteam@peelregion.ca

ਬਾਲ, ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (Child, Youth and Family Program) // 
ਮੂਡ ਅਤੇ ਰਚਿੰਤਾ ਸੇਿਾ T

 416-535-4366 x4366  www.camh.ca

ਹੈੱਡਵਾਟਰਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ (Headwaters Health Care Centre) D
 519-941-2410  www.headwatershealth.ca
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ਹਾਊਸਿੰਗ

ਹਾਊਸਿਗੰ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਡਫਸਰਨ (Housing Programs & Services Dufferin) D
 519-941-6991

ਕੈਲੇਡਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Caledon Community Services) P
 905-951-2300  info@ccs4u.org

ਖਪਤਕਾਰ/ਿਰਵਾਈਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (Consumer/Survivor Info 
Resource Centre) T

 416-595-2882  csinfo@camh.ca

ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ ਪੀਲ (Health Line Peel) P
 905-799-7700

ਪੀਲ ਸਲਸਵੰਗ P
 905-790-7335    www.peelregion.ca/peelliving 

ਿੂਬੇ ਸਵੱਚ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ (SHIP) P
 905-795-8742    info@shipshey.ca 

211 ਪੀਲ P  
ਰਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰਤਿੰਨ-ਅਿੰਕ ਡਾਇਰਲਿੰਗ।
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ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ  
ਆਰ. ਿੈਮੂਅਲ ਮੈਕਲਾਫਸਲਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ T

 416-596-6111  1-800-463-6273  www.camh.ca

ਸਡਕਿੀ-ਬਲੂਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Dixie-Bloor Neighbourhood Services) P
 905-629-1873  info@dixiebloor.ca

ਘਰ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ / ਿੈਂਟਰਲ ਵੈਿਟ O
 905-796-0040  1-888-733-1177  www.healthcareathome.ca

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ 
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਰੈਕਸਡੇਲ, ਉੱਤਰੀ 
ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਅਤੇ ਿੈਸਟ ਿੁੱਡਰਬ੍ਰਜ ਰਿੱਚ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਰਰਿਰਸਜ 
ਬਾਰੇ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਿਾਕ-ਇਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ: 314-7700 ਹੂਰੋਨਟਾਰੀਓ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 1 
ਐਰਲਜਾਬੈਥ ਸਟਰੀਟ, ਸੂਟ L2, ਔਰੇਂਜਰਿਲੇ। 

 905-451-2123  1-877-451-2123
 info@cmhapeel.ca   www.cmhapeeldufferin.ca

ਕ੍ੈਸਡਟ ਵੈਲੀ ਹਿਪਤਾਲ P
 905-813-2200   www.trilliumhealthpartners.ca

ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ P
 905-494-2120  www.williamoslerhs.ca

ਚਾਇਲਡ ਐਂਡ ਅਡੋਲੇਿੇੰਟ ਮੇੰਟਲ ਹੇਲਥ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ // ਜਨਮ - 19 ਸਾਲ P
 905-451-4655

ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਹਿਪਤਾਲ P
 905-848-7100   www.trilliumhealthpartners.ca 
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ਿਰਸਵਿ ਓਨਟਾਰੀਓ (Service Ontario) O
 1-866-532-3161   www.serviceontario.ca

ਸਵਕਸਟਮ ਿਪੋਰਟ ਲਾਈਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ O
 416-314-2447  1-888-579-2888   www.ontario.ca

ARCH ਐਡਵੋਕੇਿੀ ਸਰਿੋਰਿ ਿੈਂਟਰ T
 416-482-8255  www.archdisabilitylaw.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਹਊਮਨ ਰਾਇਟ ਕਸਮਸ਼ਨ O
 1-888-214-1090  www.chrc-ccdp.gc.ca

ਐਸਲਜ਼ਾਬੈਥ ਫਰਾਈ ਿੋਿਾਇਟੀ P
 905-459-1315  efry@efrypeelhalton.ca

ਲੇਬਰ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਓਫ ਪੀਲ P
 905-696-7444

ਐਿੋਿੀਏਸਟਡ ਯੂਥ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਓਫ ਪੀਲ (Associated Youth Services of Peel) P
 905-890-5222  www.aysp.ca

ਟੈਲੀਹੈਲਥ O
 1-866-797-0000

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਓਨਟਾਰੀਓ (CLEO) O
 416-408-4420  www.cleo.on.ca/en

ਜੌਨ ਹਾਵਰਡ ਿੁਿਾਇਟੀ P/D
 905-459-2205 (ਪੀਲ)  519-940-3061 (ਡਫਰਰਨ) 
 www.johnhoward.ca

ਲੀਗਲ ਏਡ ਓਨਟਾਰੀਓ O
 905-453-1723  1-800-531-2227  www.legalaid.on.ca

ਕਾਨੰੂਨੀ/ਵਕਾਲਤ 
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਜਸਰਟਸ ਸਰਰਿਰਸਜ (Peel Dufferin Mental Health 
& Justice Services) ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਰਚਿੰਤਾਿਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ 
ਨੂਿੰ ਸਪਰੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜ ੋਕਾਨੂਿੰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਿਚੱ ਹਨ।

 416-735-2965
 1-877-451-2123
 www.cmhapeeldufferin.ca

ਮਾਲਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Malton Neighbourhood Services) P
 905-677-6270  www.mnsinfo.org

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਸਟੰਗ ਸਡਿਆਰਡਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (National Eating Disorder 
Info Centre-NEDIC) O

 1-866-633-4220

ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਇੰਟਰ-ਏਜੰਿੀ ਗਰੁੱਪ (MIAG) P
 905-270-6252   www.miag.ca

ਪੀਲ/ਕਾਊਂਿਸਲੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ P
 905-306-0577    info@ncpeel.ca
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ਪਬਸਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਟਰੱਿਟੀ (Public Guardian and Trustee) T
 416-326-2220

QTBIPOC ਿੌਗਾ (QTBIPOC Sauga) P  
QTBIPOC ਸੌਗਾ ਸਮੂਹ ਮਹੀਨੇ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਸ਼ਾਮ 6-9pm ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਮਸੀਸਾਗਾ 
ਰਿੱਚ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਰਖਆ ਲਈ ਰਟਕਾਣਾ ਰਨੱਜੀ ਰੱਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁਿੰਚਯੋਗ/ਰੁਕਾਿਟ ਿਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ 
ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਰਮਸੀਸਾਗਾ ਟਰਾਂਰਜਟ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਰਟਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 416-993-4221 (ਟੈਕਸਟ)  qtbipocsauga@gmail.com

ਰੈਕਿਡੇਲ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਲੀਗਲ ਕਲੀਸਨਕ (Rexdale Community Legal Clinic) T
 416-741-5201

ਈਿਟ ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੈਲਥ ਿੈਂਟਰ (East Mississauga 
Community Health Centre Support) P
ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਰਿੱਚ ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਟਰਾਂਸਸੈਕਸੁਅਲ, 
ਇਿੰਟਰਸੈਕਸ, ਕੁਆਇਰ, ਸਿਾਰਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂ-ਸਰਪਰਰਟ (LGBTTIQQ2S+) ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 905-602-4082 x455  www.ohrc.on.ca 
 QTBIPOC ਰਮਸੀਸਾਗਾ

ਮੋਯੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਰਸਵਸਿਜ਼  
(Moyo Health & Community Services) (ਿਾਬਕਾ ਪੀਲ HIV/AIDS ਨੈੱਟਵਰਕ) P

 905-361-0523  1-866-896-8700  www.moyohcs.ca

LGBT ਯਥੂ ਲਾਈਨ / ਸਮੋਿਾਰ ਨੂਿੰ ਰਕਸ ੇਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰ।ੋ - ਸ਼ਕੁਰਿਾਰ। 4-9:30pm P/D
 1-800-268-9688 (ਜਾ ਂਟਸੈਟ ਕਰ ੋ  647-694-4275))     www.youthline.ca

PFLAG ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ  1-888-530-6777

2SLGBTQ+ 

ਪੀਲ ਦਾ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਿਪੇਿ ਗੱਠਜੋੜ (Positive Space Coalition of Peel) P  
ਸਮੂਹਾਂ, ਏਜਿੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਲ ਰਿੱਚ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, 
ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਸਿਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਅਿੰਗਮਈ 
(LGBTTQQ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਰਭਿੰਨਤਾ ਨੂਿੰ ਸਿੀਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੀਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 905-363-6131  positivespacepeel@gmail.com

ਸਮਿੀਿਾਗਾ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਲੀਗਲ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ P/D
 905-896-2050  www.legalclinicsinpeel.ca

ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਨੱੁਖੀ ਅਸਧਕਾਰ ਕਸਮਸ਼ਨ (Ontario Human Rights Commission) 0
 1-800-387-9080  www.ohrc.on.ca

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਰੋਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫਤਰ (Psychiatric Patient Advocate Office) T
 416-327-7000

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ ਅਤੇ ਡਫਸਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸਵੱਚ ਿੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪੀਲ ਅਤੇ 
ਡਫਸਰਨ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਾਨੰੂਨੀ / ਸੇਿਾਿਾਂ P/D

 905-455-0160  1-866-455-0160 
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ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ / GTA ਭਰ ਰਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਮੀਰਟਿੰਗਾਂ। T
 416-631-3614  www.acetoronto.org

ਅਲ-ਅਨੋਨ ਪਸਰਵਾਰਕ ਿਮੂਹ (Al-Anon Family Groups) P/D
ਅਲ-ਐਨੋਨ ਫੈਰਮਲੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਰਕਸੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ 
ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਰਕਸੇ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲ-
ਅਨੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਤੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 416-410-3809  1-888-425-2666 (1-888-4AL-ANON)
 www.al-anon.alateen.on.ca

ਕੋਕੀਨ ਅਸਗਆਤ O
 1-866-622-4636  www.ca-on.org

CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ - ਸਰਕਵਰੀ ਵੈਿਟ ਡਰਾਪ-ਇਨ। P/D
ਡ੍ਰ ੌਪ-ਇਨ, ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਡੋਰ, 7700 
ਹੂਰੋਨਟਾਰੀਓ ਸੇਂਟ, ਯੂਰਨਟ 601 (ਪਲਾਜੇ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਰਸਰਾ), ਮਿੰਗਲਿਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਾਮ 
4-8 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ 12-4 ਿਜੇ ਡ੍ਰ ੌਪ-ਇਨ

 905-451-3934

ਜੂਏਬਾਜ਼ ਅਸਗਆਤ (Gamblers Anonymous) T
 1-855-222-5542   www.gamblersanonymoustoronto.org

GTA ਇੰਟਰਗਰੁੱਪ - ਅਲਕੋਹਲ ਅਨਾਸਮਿ। T
 416-487-5591   1-877-404-5591
 www.aatoronto.org

ਖਪਤਕਾਰ ਕੌਂਿਲ P  
ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਮਰੱਸਆਿਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂਿੰ ਆਿਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਿਕੋਸੇੀ ਕੌਂਸਲ।

 905-451-1718  consumercouncil@cmhapeel.ca

ਫਰਿ ੈਡਿ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟਿ ਪੀਲ P/D
 905-452-1002  contact@fapeel.org

ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ ਿਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ (Fibromyalgia Support Group) P
ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਮਰੱਸਆਿਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂਿੰ ਆਿਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਿਕੋਸੇੀ ਕੌਂਸਲ।

 905-791-2032 (ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ)  905-625-6425 (ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 consumercouncil@cmhapeel.ca

ਟਰਿਾਂਿਜੈਂਡਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Transgender Health Care) D
 519-780-5298

ਪੀਅਰ ਿਪੋਰਟ/ਿਵੈ-ਿਹਾਇਤਾ 
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਦਾ ਸਰਕਵਰੀ ਵੈਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਧਆਨ 
ਕੇਂਰਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਾਂ, ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਰਿਰਸਜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਰਸਕ 
ਰਸਹਤ ਰਰਕਿਰੀ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਪੌ-ਇਨ ਲਈ ਮਿੰਗਲਿਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ 
ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ-8 ਿਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ 12-4 ਿਜੇ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

ਿਸਹ-ਸਨਰਿਰ ਅਸਗਆਤ P
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 12-ਪੜਾਿਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਬਿੰਧਾਂ ਨੂਿੰ 
ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਰਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੋਮਿਾਰ, ਸ਼ਾਮ 8-9 ਿਜੇ, ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕਲੀਰਸਯਾ, 
84 ਸਾਊਥ ਸਰਰਿਸ ਆਰਡੀ, ਰਮਸੀਸਾਗਾ ਨੂਿੰ ਰਮਲਦਾ ਹੈ।

 www.codacanada.ca
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ਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੀਅਰ ਪਸਹਲ ਸਿਖਾਓ P  
ਰਮਸੀਸਾਗਾ/ਹਾਲਟਨ LHIN ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਿੱਚ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਪੀਅਰ-ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਪਰਹਲਕਦਮੀ।

 905-693-8771 x390   www.t-e-a-c-h.org

ਿੰਜਮ ਲਈ ਔਰਤਾਂ (Women for Sobriety) D  
ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਰਨਰਭਰਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ।

 519-581-1208

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਿੀ ਿੈਂਟਰ T
 416-598-2656  www.advocacycentreelderly.org

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਿੋਿਾਇਟੀ ਆਫ ਪੀਲ ਐਂਡ ਡਫਸਰਨ ਕੰਟਰੀ (Alzheimer Society of 
Peel and Dufferin Country) P/D

 905-278-3667 (ਪੀਲ)  519-941-1221 (ਡਫਰਰਨ)
 www.alzheimer.ca/peel

CANES T   
55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱਧ ਉਮਰ - ਬਰੈਂਪਟਨ, ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਸੈਂਟਰਲ, ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਨੌਰਥ, ਮਾਲਟਨ, 
ਰਮਸੀਸਾਗਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਿੁੱਡਰਬ੍ਰਜ ਸੇਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

 416-743-3892  www.canes.on.ca

ਐਲਡਰ ਹੈਲਪ ਪੀਲ (Elder Help Peel) P  
55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱਧ ਉਮਰ - ਸਮਾਰਜਕ ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ।

 905-457-6055  info@elderhelppeel.org

CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਿੀਨੀਅਰ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Peel Dufferin Senior Services) P/D
 905-451-2123 (ਪੀਲ)  1 -877-451-2123 (ਡਫਰਰਨ)

ਿੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਿੇਵਾਵਾਂ
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ (Peel Dufferin) ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਗਿੰਭੀਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ, ਰਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਜੇਰੀਐਰਟ੍ਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਾਉਂਸਰਲਿੰਗ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁਰਰਿਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਰਹਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਜ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

ਸਰਕਵਰੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਟਡ P  
ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ, ਡਰ ਰਿਕਾਰ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ ਸਿੈ-ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 905-812-7935  www.recoverycanada.org

ਨਾਰਕੋਸਟਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ T  
ਹਫ਼ਤਾਿਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂਿੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂਿੰ ਠੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਾ ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ।

 1-888-811-3887  www.torontona.org

ਐਕਸਟਵ ਅਡਲਟ ਿੈਂਟਰ ਸਮਿੀਿਾਗਾ (Active Adult Centre Mississauga, AACM) P  
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਜ ਕਲੱਬ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ 
ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆ ਂਮਨੋਰਿੰਜਕ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 905-615-3207  www. aacmiss.ca
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ਪੀਲ ਐਲਡਰ ਅਸਬਊਜ਼ ਿਪਰੋਟ ਪਰਿਗੋਰਾਮ (Peel Elder Abuse Support Program) / / 24/7/365 P
 905-459-7777 (ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 1-877-298-5444 (ਕੈਲੇਡਨ)

ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਜੈਰੀਐਸਟਰਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪਰਿੋਗਰਾਮ P  
65 ਸਾਲ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਮੱਧ ਪੱਛਮੀ LHIN ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ 
ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਰਚਰਕਤਸਕ ਜਾਂ ਜੈਰੀਐਰਟ੍ਰਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (GEM) ਨਰਸ 
ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ।

 905-494-6482

ਸਟਰਿਸਲਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ / ਸੀਨੀਅਰਜ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ T
 416-521-4006

ਿੂਬੇ ਸਵੱਚ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹਾਇਸ਼ P
 905-795-8742  info@shipshey.ca

ਿੀਨੀਅਰਜ਼ (55+) / ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਟੈਲੀਚੈੱਕ D  
ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂਿੰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ ਸੱਤ ਰਦਨ (ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਲ।

 519-415-3764 (ਅਿੰਗ੍ਰੇਜੀ ਰਿੱਚ ਸਮਰਥਨ)

ਿੀਨੀਅਰਜ਼ (55+) / ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਲੀਚੈੱਕ P  
ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਪੋਰਟ (ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਚੈੱਕ-ਇਨ, ਦਿਾਈ 
ਰੀਮਾਈਂਡਰ)।

 289-569-1201 (ਅਿੰਗ੍ਰੇਜੀ ਰਿੱਚ ਸਮਰਥਨ) 
 289-569-1203 (ਕੈਂਟੋਨੀਜ ਜਾਂ ਮੈਂਡਰਰਨ)   
 289-569-1202 (ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਾਂ ਸਪੈਰਨਸ਼)  
 289-569-1204 (ਰਹਿੰਦੀ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ)  

ਪੀਲ ਿੀਨੀਅਰ ਸਲੰਕ (Peel Seniors Link) / ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੱਧ  P  
 905-712-4413

ਪੀਲ ਪਬਸਲਕ ਹੈਲਥ P  
 905-799-7700

ਰੈੱਡ ਕ੍ਾਿ ਕੇਅਰ ਪਾਰਟਨਰਿ P
 1-800-418-1111  905-452-7118

ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਿੀਨੀਅਰਜ਼ ਰੀਸਕ੍ਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Flower City Seniors Recreation Centre) P
 905-874-3500

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ O
 1-800-O-Canada (1-800-622-6232)  1-800-926-9105 (tty)

ਮੀਲ ਆਨ ਵਹੀਲ / ਪੀਲ  P/D
 905-453-4140 (ਬਰੈਂਪਟਨ)  905-857-7651 (ਕੈਲੇਡਨ)
 519-925-5452 (ਡਫਰਰਨ)  905-820-4026 (ਰਮਸੀਸਾਗਾ)
 www.mealsonwheels.ca
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ਪਸਰਵਾਰਕ ਟਰਿਾਂਸਜਸ਼ਨ ਿਥਾਨ (Family Transition Place) P/D
 905-584-4357 (ਪੀਲ)  519-941-4357 (ਡਫਰਰਨ)
 1-800-265-9178   www.familytransitionplace.ca

ਿਾਡਾ ਿਥਾਨ ਪੀਲ II ਯੂਥ ਸ਼ੈਲਟਰ / ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ 16 - 21 ਸਾਲ P
 905-238-1383

ਪੀਲ ਿਟਰਿੀਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ / ਪੀਲ ਆਊਟਰੀਚ ਟੀਮ P
 1-877-848-8481

ਪੀਲ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਿਰਾ (Peel Family Shelter) P  
 905-272-7061

ਸਵਲਸਕਨਿਨ ਰੋਡ ਸ਼ੈਲਟਰ (Wilkinson Road Shelter)/ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ P
 905-452-1335  905-272-7061

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ
CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ 
ਸਰਰਿਰਸਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ, 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ/ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਰਸੱਰਖਆ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਿੰਝਲਦਾਰ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਰਿਰਸਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 905-451-2123  info@cmhapeel.ca 
 1-877-451-2123  www.cmhapeeldufferin.ca

ਈਟੋਬੀਕੋਕ ਸਚਲਡਰਨ ਿੈਂਟਰ (The Etobicoke Children’s Centre) E
 416-240-1111   ecc@etobicokechildren.com

ਡੈਮ (ਯੂਥ ਡਰਿਾਪਇਨ ਕੇਂਦਰ) / 13 - 19 ਸਾਲ P
 905-826-6558  www.thedam.org

ਸਡਕਿੀ ਬਲੂਰ ਿੈਂਟਰ, ਸਮਿੀਿਾਗਾ / 13 - 24 ਸਾਲ P  
ਨਿੇਂ ਆਏ ਨੌਜਿਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ/ਯੂਥ ਲੌਂਜ।

 905-629-1873 x300

ਡਫਸਰਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ (Dufferin Child & Family Services) D  
 519-941-1530  519-941-1525  www.dcafs.on.ca

ECLYPSE ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੀਲਾ ਕੇਂਦਰ P
 905-866-6900

ਕਾਵਥਰਾ ਰੋਡ ਸ਼ੈਲਟਰ (Cawthra Road Shelter) P
 905-281-1272

ਚੋਣ ਯੂਥ ਸ਼ੈਲਟਰ / ਔਰੇਂਜਰਿਲੇ D
 519-942-5970  1-866-947-5970

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਟਾਰਚਲਾਈਟ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸ਼ਲੈਟਰ (Community Torchlight Emergency Shelter) D
 519-767-6594  1-888-821-3760 (ਕੇਿਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ)

ਅਰਨਿਟਾਈਨ ਵੂਮੈਨ ਸ਼ੈਲਟਰ (Ernestine Women’s Shelter) E
 416-746-3701   1-888-821-3760 (ਕੇਿਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ)

ਆਿਰੇ

ਏਸਰਨ ਸਮਲਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰ P
 905-820-3577  info@erinmillsyouthcentre.com



P  ਪੀਲ ਖੇਤਰ  D  ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ  P/D  ਪੀਲ ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ  T  ਟੋਰਾਂਟੋ22

ਬਸੱਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ P  
ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਸਿੇਾ: ਐਸਸੋੀਏਰਟਡ ਯੂਥ ਸਰਰਿਰਸਜ ਪੀਲ, ਨੇਕਸਸ ਯੂਥ 
ਸੈਂਟਰ, ਏਿਰੀ ਮਾਇਿੰਡ, ਰਪੈਰੋਟ ਯੂਥ ਐਂਡ ਫਮੈਲੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਟ੍ਰਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ, ਰਿਲੀਅਮ 
ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ (Associated Youth Services Peel, Nexus Youth Centre, EveryMind, 
Rapport Youth and Family Services, Trillium Health Partners, William Osler Health System)।

 905-451-4655   www.youthline.ca

ਯੂਥ ਬਾਇਓਂਡ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ (Youth Beyond Barriers, YBB) P
ਕਿੀਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਨੌਜਿਾਨ, 12-17 ਸਾਲ।

 1-800-762-8377 x460  ybb@aysp.ca

ਯੂਥ ਲਾਈਨ T
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਨ, ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਤਿਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9:30 ਿਜੇ 

 1-800-268-9688 (ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ  647-694-4275) 
 www.youthline.ca

ਟਾਰਚਲਾਈਟ ਯਥੂ ਿਪਰੋਟ ਲਾਈਨ (Torchlight Youth Support Line)/ ਗਏੁਲਫ / ਿਰੈਲਿੰਗਟਨ / ਡਫਰਰਨ  D
 519-821-5469 (24/7)  1-888-821-3760
 www.torchlightcanada.org

ਪੀਲ ਯੂਥ ਸਵਲੇਜ (Peel Youth Village) / 16-30 ਸਾਲ P
 905-791-5576

Mental health for all La santé mentale pour tous

ਐਵਰੀਮਾਈਂਡ (EveryMind) P
ਬੱਰਚਆਂ, ਰਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਰਰਿਰਸਜ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ, 
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਰਿਿਹਾਰ ਨਾਲ ਗਿੰਭੀਰ ਸਮੱਰਸਆਿਾਂ ਹਨ।

 905-451-4655   www.wheretostart.ca

ਿਾਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਫਤ / ਮੁਫ਼ਤ P
 905-499-4486   www.ffaf.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (The Canadian 
Mental Health Association, CMHA),, ਹਰ ਸਾਲ 
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਰਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਰਿੱਚ 1.3 
ਰਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਰਰਿਰਸਜ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ CMHA ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਾਲ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਰਸਕ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ CMHA ਸ਼ਾਖਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਰਪਾ  
ਕਰਕੇ www.cmha.ca'ਤੇ ਜਾਓ
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 ਇਿ ਨੂ ੰਦਾਨ ਕਰੋ
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ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਿਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ 
ਗਾਹਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦਾ ਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਨ੍ਾਂ 
ਨੂ ੰਿਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਦੱਿਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰਲੋੜ ਪੈਣ 
'ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ 
ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂ ੰਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਿਪੋਰਟ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ www.cmhapeeldufferin.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕੈਲੇਡਨ

ਸਮਿੀਿਾਗਾ
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ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਰਿੰਗ ਲੀਜੈਂਡ

ਸਿੰਪਰਕ / ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੀਜੈਂਡ

 CMHA ਪੀਲ ਡਫਰਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿੰਡ ਰਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

 ਫੋਨ  ਮੋਬਾਈਲ  ਫੈਕਸ  ਈਮੇਲ   ਿੈੱਬਸਾਈਟ

ਖੇਤਰ / ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੀਜੈਂਡ
D  ਡਫਰਰਨ ਕਾਉਂਟੀ P/D  ਪੀਲ ਅਤੇ ਡਫਰਰਨ T  ਟੋਰਾਂਟੋ
P  ਪੀਲ ਖੇਤਰ E  ਈਟੋਬੀਕੋਕ O  ਓਨਟਾਰੀਓ

CMHA ਪੀਲ ਡਫਸਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ 
7700 Hurontario Street, Suite 314  

Brampton, ON  L6Y 4M3

ਿੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੂੱਕਰਵਾਰ: ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ
 905-451-2123  1-877-451-2123 
 info@cmhapeel.ca   905-456-7492
 www.cmhapeeldufferin.ca

 CMHAPeelDufferin   @CMHAPeelDuff

 CMHAPeelDufferin  in/CMHA-Peel-Dufferin

ਯੂਥ ਸੇਰਰਵਿਰਸਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ

Greater Toronto


