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ਘੰਟੇ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜ ੇ– ਸ਼਼ਾਮ 4:30 ਵਜ ੇ
ਵ਼ਾਕ-ਇਨਜ਼ ਨੂ ੰਉਤਸ਼਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਕਕਸੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾ,ਂ ਸਰਵਾਈਵਰਾ ਂ
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਮਿਆ ਂਲਈ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੂ ੰਇੱਕਠੇ ਇੱਕ 
ਜਗ੍੍ਹਾ ਮਲਆਉਣਾ ਹ ੈਤਾ ਂਜ ੋਇੱਕ 

ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਰਾਹ ਮਤਆਰ ਜਾ ਸਕ,ੇ 
ਅਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਮਿਆ ਨੂ ੰਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

PorchLight, ਇੱਕ ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਨਆ ਂਕੇਂਦਰ

PorchLight ਮਵਿ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਪਕਰਵ਼ਾਰਕ ਕਨਆ ਂਕੇਂਦਰ (Family Justice Center) ਕਹੰਸ਼ਾ ਨੂ ੰਘਟ਼ਾਉਣ 
ਵ਼ਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦ਼ਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਕਜਉਂ-
ਕਜਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹੰਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਘਟਨ਼ਾਵ਼ਾਂ ਨੂ ੰਘਟ਼ਾਉਂਦ ੇਹ਼ਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸੁਰੱਕਿਆ 
ਨੂ ੰਵਧ਼ਾਉਂਦੇ ਹ਼ਾ,ਂ ਹੱਕਤਆ ਂਦੀਆ ਂਦਰ਼ਾਂ ਨੂ ੰਘਟ਼ਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹ਼ਾ,ਂ ਪੀੜਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ਼ਾਈਵਰ਼ਾਂ (ਬਚ ਜ਼ਾਣ ਵ਼ਾਕਲਆ)ਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਵੱਚ 
ਕਕਮਉਕਨਟੀਆਂ ਨੂ ੰਇਕਮੁੱਠ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾ,ਂ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਕਸਰ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨ਼ਾ ਂ
ਦੇ ਅਸਰ ਨੂ ੰਵਧ਼ਾਉਂਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹੰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਸਲਕਸਲੇ ਨੂ ੰਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਨੂ ੰਸੁਰੱਕਿਅਤ ਰੱਿਣ ਵ਼ਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹ਼ਾਂ।

ਕਕਰਪ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਣਨ ਲਈ www.porchlightfjc.org 'ਤ ੇਜ਼ਾਓ:

• ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।
• ਦਾਨ ਮਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।
• ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਂਮਕਸ ੇਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਿ  
ਮਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਕਈ ਸੇਵਾਵਾ.ਂ..  
ਇੱਕ ਮਟਕਾਣਾ।
ਸੁਰੱਮਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ, 
ਮਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਸਿੇਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਮਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ
ਨੇਵੀਗ੍ੇਟਰ। 

ਮਹੰਸਾ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਨਤੀਮਜਆ ਂਨਾਲ ਨਮਜੱਠ ਰਹ ੇ
ਬਾਲਗ੍ਾਂ ਅਤ ੇਬੱਮਿਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਅਤ ੇਥੈਰੇਮਪਸਟ।

ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ, ਕ੍ੈਮਡਟ ਸਮਥਤੀ ਨੂ ੰਸੁਧਾਰਨ, ਅਤ ੇ
ਦੂਜੇ ਮਵੱਤੀ ਿਸਮਲਆਂ ਮਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇ
ਆਰਮਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰ ੇਮਨੰਗ੍ 
ਅਤ ੇਮਵਮਦਅਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ।

ਮਰਹਾਇਸ਼, ਸੁਰੱਮਿਆ ਦੇ ਹੁਕਿਾ,ਂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਮਹਰਾਸਤ, ਿੁਲਾਕਾਤ, ਇਿੀਗ੍੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤ ੇਤਲਾਕ ਦੇ 
ਿਾਿਮਲਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ।

ਿਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤ ੇਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ।

ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਬਾਲ 
ਦੇਿਭਾਲ।



PorchLight

PorchLight ਮਕਉਂ?
ਜ ੇਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ 'ਤ ੇਉਸ ਦੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਹਮਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ 
ਜ਼ਾਂਦ਼ਾ ਹ,ੈ ਜ਼ਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਕਹੰਸ਼ਾ ਦ਼ਾ ਕਸ਼ਕ਼ਾਰ ਹ,ੈ ਤ਼ਾ ਂ
ਇਲ਼ਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵ਼ਾਸਤੇ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਰਵ਼ਾਰ 
ਨੂ ੰਕਕਮਉਕਨਟੀ ਕਵਚਲੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂਕੋਲ ਭੇਕਜਆ 
ਜ਼ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ। PorchLight ਇੱਕ ੋਕਟਕ਼ਾਣੇ 'ਤ ੇਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਨੂ ੰਇਕੱਠ਼ਾ ਕਰਦੀ 
ਹ,ੈ ਕਜਸ ਨ਼ਾਲ ਸਫ਼ਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ਼ਾਂ, ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰਕਕੰਨੀ ਵ਼ਾਰ 
ਆਪਣੀ ਕਹ਼ਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣ਼ਾ, ਅਤੇ ਬੱਕਚਆ ਂਦੀ 
ਦੇਿਭ਼ਾਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜ਼ਾ ਂਵਗੈਰ਼ਾ ਸਭ ਘੱਟ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ਼ਾ ਂਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ 
ਨੂ ੰਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ਼ਾਨ਼ਾ ਕੇਸ ਹੋਣ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਰੀਆ ਂਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਾ ਂਬਚ ੇਹੋਏ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ  
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ
PorchLight, ਇੱਕ ਪਕਰਵ਼ਾਰਕ ਕਨਆ ਂਕੇਂਦਰ ਜੈਫ਼ਰਸਨ 
(Jefferson) ਅਤੇ ਕਗਲਕਪਨ (Gilpin) ਕ਼ਾਉਂਟੀਆ ਂਕਵੱਚ 
ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। ਕਹੰਸ਼ਾ ਦੇ ਪੀੜਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ਼ਾਈਵਰ਼ਾਂ 
ਲਈ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਨ਼ਾਲ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵ਼ਾਸਤੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਭ਼ਾਈਵ਼ਾਲ ਏਜੰਸੀਆ ਂਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ਼ਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਨੂ ੰਇੱਕ ੋਛੱਤ ਹੇਠ ਕਲਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰ 
ਏਜੰਸੀ ਨ਼ਾਲ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦ਼ਾ ਤ਼ਾਲਮੇਲ ਕਬਠ਼ਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਜਨਸੀ 
ਹਮਲੇ, ਪਕਰਵ਼ਾਰਕ ਕਹੰਸ਼ਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ਼ਾ ਂਨ਼ਾਲ ਦੁਰਕਵਹ਼ਾਰ, ਬੱਕਚਆ ਂਨ਼ਾਲ 
ਦੁਰਕਵਹ਼ਾਰ, ਜੋਿਮ ਕਵਚਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ਼ਾਲ ਦੁਰਕਵਵਹ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਿੀ 
ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ਼ਾਈਵਰ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕ਼ਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ 
ਨ਼ਾਲ ਸੇਵ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ।

“ਸਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰਕ ਮਨਆ ਂਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਮਨੱਘਾ 
ਅਤ ੇਮਿਲਣਸਾਰ ਜਗ੍੍ਹਾ ਹ ੈ 

ਕਜੱਥੇ ਸੇਵ਼ਾ ਪ੍ਰਦ਼ਾਤ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਇੱਕ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਰ਼ਾ 
ਪੀੜਤ਼ਾਂ, ਸਰਵ਼ਾਈਵਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾ ਂਦੇ 
ਬੱਕਚਆ ਂਨੂ ੰਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਪ੍ਰ਼ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕੱਠ਼ਾ ਹੁੰਦ਼ਾ ਹ–ੈ 

ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹ਼ਾ 'ਤੇ।"
~ Candace Cooledge, ਕ਼ਾਰਜਕ਼ਾਰੀ ਕਨਰਦੇਸ਼ਕ

“ਿੈਂ ਨਹੀਂ ਿਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਕ ਿੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 
ਲੱਿਾਂ ਵਾਰ ਦਸਣੀ ਪਵ ੇ... 

ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ੋਥ਼ਾਂ 'ਤ ੇਕਮਲਣ਼ਾ ਸ਼਼ਾਨਦ਼ਾਰ 
ਹੋਵੇਗ਼ਾ।”

~ ਸਰਵ਼ਾਈਵਰ

ਕਨੰੂਨੀ

ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ

ਮਸੱਮਿਆ

ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ

ਿੈਡੀਕਲ

ਫ਼ੌਰੀ 
ਪ੍ਰਮਤਮਕਮਰਆ

ਕਨੰੂਨ ਲਾਗ੍ੂ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਮਰਹਾਇਸ਼ / 
ਆਸਰਾ


