
ਓਕਵਿੱਲ
ਵਿਵਿਲਾਇੰਿੀ ਵਿਪੋਿਟ

& ਓਕਵਿੱਲ ਚੈਵਿਟੀ ਕੈਟਲਾਗ ਵਿਓ

ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ ਿਾਨੀ ਸ਼ਖਿੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲੋ!

ਮਾਰਚ 17 ਨੰੂ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਨੰੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਥਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਓਕਥਵੱਲ ਥਵੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੁਰੱਥਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਥਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ 
ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਕੁਝ ਹਫ਼ਥਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਉਂਡੇਿਨ ਦੇ ਓਕਥਵੱਲ ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਫੰਡ ਨੇ — ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੰੂ ਫ੍ੰ ਟਲਾਈਨ 
ਚੈਥਰਟੀ ਵਾਸਤੇ $625,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਿੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਾਨਕ ਚੈਥਰਟੀ ਿੇਤਰ ਥਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 
ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਫੰਡ ਥਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨਰਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਥਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਕੱ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਥਰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਥਵੱਿ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਥਰਪੋਰਟ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਾਨਕ ਪ੍ਭਾਵ ਅਤੇ 
ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈਥਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਥਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

ਭੋਜਨ ਅਿੁਿੱਵਖਆ
ਓਕਥਵੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਵੱਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਥਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਥਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਥਜਸ ਨੰੂ 
COVID-19 ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾ ਥਦੱਤਾ ਹੈ। 
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ਚੈਥਰਟੀ ਫੂਡ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕੇਿ ਿਟੀ੍ਟ ਵਿਸ਼ਨ ਨੇ COVID-19 
ਦੇ ਜੋਿਮ ਵਾਲੇ ਥਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ 
ਥਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲਈ ਥਕਰਾਨੇ 
ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 
ਕਥਮਊਥਨਟੀ ਥਡਲੀਵਰੀਜ਼ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸਿਾਥਪਤ 
ਕੀਤਾ।

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ
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ਿਿੀਿਕ ਵਿਹਤ
COVID-19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਥਸਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਥਵੱਚ ਵੀ ਭੂਥਮਕਾਵਾਂ ਥਨਭਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਥਵੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੋਡ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਉਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਿ
COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਉਥਸੰਗ ਅਤੇ ਿੈਲਟਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਮੁਿਕਲ ਥਰਹਾ ਹੈ। 

ਵਿਿਾਗੀ ਵਿਹਤ
ਆਇਸੋਲੇਿਨ, ਥਚੰਤਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਥਗਆ ਹੈ ਥਕ 
66% ਓਂਟਾਥਰਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਥਕ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਦਮਾਗੀ ਸਥਹਤ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਐਕਲੇਿ ਹੈਲਥ ਨੇ COVID-19 
ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਥਵਿੇ 
ਨਰਥਸੰਗ, ਥਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਹੋਸਥਪਕ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਿੀ ਹੈ।

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ

ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 16 ਕਾਲਾਂ

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ
"ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਫੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਨਵਾਸੀਆਂ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਿੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਥਗਆ ਥਦੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਥਵੱਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਥਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਗਆ ਥਦੱਤੀ।"  
ਿਾਲਿੇਸ਼ਨ ਆਿਿੀ, ਲਾਈਟਹਾਉਿ 
ਐਿਿਜੈਂਿੀ ਸ਼ੈਲਟਿ

ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਿਾਲਾ 7 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 1

ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿੌਜੂਿ ਵਿਿਾਗੀ ਵਿਹਤ ਿਾਲੀ ਿਵਥਤੀ 
ਿਾਲੇ 5 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 

6 ਿਿਿੇਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 

LGBTQ+ ਿਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 7 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਹੱਥਤਆ ਦਾ ਥਵਚਾਰ  
ਵਧਣਾ 

"COVID-19 ਸਰੀਰਕ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ 
ਉਹਨਾਂ ਥਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਹੈ ਜੋ ਪਥਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ 
ਆਇਸੋਲੇਟ ਮਥਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਅਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਿੁੱ ਲ੍ੇ  ਸਮੂਹ ਸੈਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥਦੱਤਾ ਹੈ" 
Heartache2Hope

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ

15 ਮਾਰਚ-13 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

148,364
ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ

ਓਕਿਵਲੇ ਟਰ੍ੈਫਲਗਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ

84 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ 
ਸਮਾਂ, (ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 717 ਸਰਜਰੀਆਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ)



ਵਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਿਕੂਲ
ਮਾਰਚ ਥਵੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁੱ ਝ ਥਦਨ ਪਥਹਲਾਂ ਇਹ ਘੋਿਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਥਕ ਸਕੂਲ ਪਥਹਲਾਂ ਿੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਥਫਰ 
ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਭਗ 70% ਥਵਥਦਆਰਿੀ ਕਲਾਸਾਂ ਥਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30% 
ਥਵਥਦਆਰਿੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥਸੱਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਥਿਆ। 

ਭਾਈਚਾਿਾ ਿੰਪਿਕ - ਕਲਾ, ਿੰਿਵਕਤ੍ੀ ਅਤੇ ਿਨੋਿੰਜਨ
ਦੇਿ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾ, ਸੰਸਥਕ੍ਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਕਸਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਾਂ 
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਗ, ਸਮਰੱਿਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਥਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

ਕੈਨੇਡਾ ਿਾ ਯੂਥ 15 -29  
(NEET) ਜੋ ਵਿੱਵਖਆ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਜਾਂ  
ਟ੍ੇਵਨੰਗ ਜੰਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਫੂਡ ਫਾਿ ਵਕੱਡਿ ਓਕਥਵੱਲ ਥਵੱਚ 
ਫੂਡ ਬੈਕਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ 211 ਬੱਥਚਆਂ 
ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ। 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਰੇਕ 
ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ 4 ਬੈਕਪੈਕ ਿਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ।

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ

ਮੰਗ ਥਵੱਚ ਕਮੀ76%
ਸਮਰੱਿਾ ਥਵੱਚ ਕਮੀ49%
ਆਮਦਨ ਥਵੱਚ ਕਮੀ87%

ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਨੱਜੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ87%

ਕਲਾ, ਿੰਿਵਕਤ੍ੀ ਅਤੇ ਿਨੋਿੰਜਕ ਿੰਗਠਨ ਿੀ 
ਵਿਪੋਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

ArtHouse ਬੱਥਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਪਥਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾ 
ਪ੍ੋਗਰਾਥਮੰਗ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ 
ਬਣ ਗਈ।

ਚੈਵਿਟੀ ਹੀਿੋ

ਵਰਚੁਅਲ ਥਵੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਥਨੱਜੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ43%

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ43%

ਫਰਵਰੀ 2020: 1 ਇਨ 8 ਯੂਥ NEET

ਮਾਰਚ 2020: 1 ਇਨ 5 ਯੂਥ NEET

ਅਪ੍ਰੈਲ 2020: 1 ਇਨ 4 ਯੂਥ NEET



ਿੈਂ ਓਕਵਿੱਲ ਵਿਵਿਲਾਇੰਿੀ ਿਾ ਿਿਿਥਨ ਵਕਿੇਂ ਕਿ ਿਕਿਾ/ਿੀ ਹਾਂ?
GIVEOakville ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਥਹੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈਥਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਥਸੱਿਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਿਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਥਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GIVEOakville ਦੇ ਮਾਥਧਅਮ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਥਕ 
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਥਵੱਚ ਓਕਥਵੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਿਾਨਕ ਚੈਥਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ੋਗਰਾਥਮੰਗ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਓਕਥਵੱਲ ਥਰਥਸਲਾਇੰਸੀ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ $100,000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਥਵੱਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਥਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਕੈਟਾਲੌਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਨਰਦੇਥਿਤ ਅਤੇ ਥਵਤਥਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 
ਚੈਥਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦਾ 100% ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਫਾਊਂਡੇਿਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਟਾਲੌਗ ‘ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ: 
www.giveoakville.ca  

‘ਤੇ ਿਾਡੀ ਪੂਿੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਪੋਿਟ ਪੜ੍ੋ
www.theocf.org

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਿੀ ਹੈ

www.giveoakville.ca

  ਿਡਿਲਵਰੀ
ਘਰ ਚੱਿਵ  ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਿੀ ਹੈ


