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ਕੇਅਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ 
 

Partnership of Family Support Institute 

(FSI) and BCCH Complex Care program 

 

ਿਸੱਕ ਿਕੱਡਜ਼ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਗਰ�ਟ 

ਤ� ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ  

 

With funding from Sick Kids Community 

Conference Grant 
 

ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ: ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰੁਝਲ� ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜੋ ਿਕ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਜੂਨ 

2022 ਨੰੂ ਦੁਪਿਹਰ 1:00 ਵਜੇ (ਪੀ.ਐ�ਸ.ਟੀ.) 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।  

Summary of: Travelling with Children with Health Complexities webinar which was held on Thursday, 

June 9, 2022 at 1:00 pm (PST).  
 

ਟੇਸਾ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ) ਨ�  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ  

• ਮਾਪੇ: ਕੈਰੀ, ਜੋਸ਼, ਕੈਰਨ  

• ਮੇਕ ਏ ਿਵਸ਼: ਮਾਈਕੈਲਾ 
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ਕੈਰੀ  

Carrie  

• ਕੰਨ� ਦੇ ਪਲੱਗ ਪਿਹਨਣਾ 

• ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਸੌਖ ਲਈ ਪ�ੀ-ਬੋਰਿਡੰਗ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ  

• ਸ਼�ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਥ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਬਫ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਜੇ ਿਡਜ਼ਨੀਲ�ਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਪਲੇਲ�ਡ ਿਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰੋ 

• ਇੱਕ ਸਕੈਜੂਅਲ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ 
 

ਜੌਸ਼ 

Josh  

• ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਉਮੀਦ� ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲੋ 

• ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਵੀ. (ਮੋਟਰ ਹੋਮ) 

ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ 

• ਜੌਸ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਆਰ.ਵੀ. (ਮੋਟਰ ਹੋਮ) ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 

ਉਹ ਉਨ� � ਥਾਵ� ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹ� ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ  
 

ਕੈਰੀਨ 

Karyn  

• ਿਲਸਟ ਬਣਾਓ 

• ਮੰਿਜਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ 

• ਪਾਸ/ਿਰਹਾਇਸ਼� ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ  

• ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ� ਿਲਖ ਕੇ ਿਦੱਤੇ ਪੱਤਰ ਨ�  ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ 

ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

• ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨ� ੜੇ ਬੈਠ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਰਲ ਿਜਹੀ ਿਕੱਟ ਦੇਣਾ  

• ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਬਣੋ  
 

ਮਾਈਕਲੈਾ 

Michaela  

• ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਦਓ 
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• ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ 

• ‘ਟੀ.ਐ�ਸ.ਏ. ਕੇਅਰਜ਼’ ਨਾਲ ਬੇਿਝਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

• ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

• ਚੈ�ਕ ਇਨ ਬੈਗ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਿਲਜਾਓ  

• ਟ�ੈਵਲ ਏਜੰਟ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੋ 

• ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵ�: ਿਡਜ਼ਨੀਲ�ਡ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ 

• ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪਤਾ ਕਰੋ 

 

ਪੈਨਲ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮ�ਬਰ� ਵੱਲ� ਸ�ਝ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਆਮ ਨੁਕਤ:ੇ 

General tips shared from all the panelists: 

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵ� ਲਈ ਟ�ੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

• ਕਈ ਵਾਰ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ   

• ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ 

• ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 

• ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਲਈ myBookletBC ਇੱਕ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

ਪੈਨੀ (ਐ�ਫ਼.ਐ�ਸ.ਆਈ. ਬੀ.ਸੀ.) ਨ�  ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਉਹ ਸਰਤੋ ਿਜੰਨ� � ਬਾਰ ੇਇਸ ਵਬੈੀਨਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ: 

Resources that were discussed in this webinar: 

• ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬੁਿਕੰਗ: ਫਲਾਈਟ ਸ�ਟਰ ਤ� ਡੇਿਵਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

o http://www.flightcentreindependent.ca/DavidLyons-Black 

• ਕਰੂਜ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵ�: 

o https://www.rentittoday.com/rental-stores/Special-Needs-At-Sea-Vancouver-

3909 

o https://autismontheseas.com/ 

• Airbnb (ਏਅਰ ਬੀ ਐਨ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਰਹਾਇਸ�: 

o https://www.airbnb.ca/accessibility 

https://mybookletbc.com/
https://mybookletbc.com/
https://www.rentittoday.com/rental-stores/Special-Needs-At-Sea-Vancouver-3909
https://www.rentittoday.com/rental-stores/Special-Needs-At-Sea-Vancouver-3909
https://www.airbnb.ca/accessibility
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• ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਰੋਤ: 

o https://www.hellobc.com/accessibility/#:~:text=View%20More-

,Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia. 

o https://sunshinecoastcanada.com/plan-your-

trip/accessibility/https://www.tourismkelowna.com/plan/accessible-kelowna/ 

• ਉਹ ਿਮਊਿਨਸਪੈਿਲਟੀਆਂ ਿਜੰਨ� � ਨ�  ਰੁਮ�ਚ� ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ: 

o https://www.totabc.org/accessibility 

o https://bcmos.org/ 

o https://adaptiveadventures.ca/ 

• ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨ� : 

o https://www.facebook.com/groups/AccessibleTravelClub/ 

o https://curbfreewithcorylee.com/ 

o ਆਰ.ਵੀ. ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਇੰਸਟਾਗ�ਾਮ ਪੰਨਾ: @joshmccullochbc 

 

ਨੀਲੰਗਾ ਅਕੀ ਬੈਨਡੈਰਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡ�ਟ) ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਲੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐ�ਚ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ) 

ਦੁਆਰਾ ਸਾਰ�ਸ਼ 

https://www.hellobc.com/accessibility/#:%7E:text=View%20More-,Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia
https://www.hellobc.com/accessibility/#:%7E:text=View%20More-,Transportation,main%20gateway%20to%20British%20Columbia
https://www.tourismkelowna.com/plan/accessible-kelowna/
https://www.totabc.org/accessibility
https://bcmos.org/
https://adaptiveadventures.ca/
https://www.facebook.com/groups/AccessibleTravelClub/

