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ਡਾਕ
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PO Box 717
Mawson ACT 2607

ਫੇ ਸਬੁੱਕ

Brain Tumour Alliance Australia

ਲਿੰ ਕਡਇਨ

btaa.org.au

ਟਵਿੱ ਟਰ

@BrainTumourAA

ਦਾਨ ਕਰੋ

ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ , ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈ ਸੇ ਵੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ I

ਸਾਡਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਇਹ ਹੈ :

ਸਹਾਇਤਾ
ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ

www.btaa.org.au/donations (ਤੁਰੰ ਤ ਰਸੀਦ)

ਸਿੱ ਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

BSB: 062 900
ਅਕਾਉਂਟ (account): 1060 3153
	
ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਲਈ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ
btaa@shout.org.au

ਚੈ ਕੱ

Brain Tumour Alliance Australia

BTAA.org.au

ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 857 221

ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ

“ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼
ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਜੀਊਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ”

BTAA
PO Box 717
MAWSON ACT 2617

ਮੈ ਂਬਰੀ

Brain Tumour Alliance Australia (ਬ੍ਰੇ ਨ ਟਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰ ਸ

ਮੈ ਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਇਨ ਮੈ ਂਬਰ ਬਣੋ ਜਾਂ 1800 857 221
ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰੋ I

ਅਤੇ ਨੈ ਟਵਰਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ

ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ) ਤੁਹਾਡੀ ਕੌ ਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ I
ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ , ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ I

ABN 97 733 801 179 Incorporated in the ACT A04837

BTAA ਬਾਰੇ
ਬ੍ਰੇ ਨ ਟਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰ ਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
(BTAA, ਬ੍ਰੇ ਨ ਟਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰ ਸ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ਼ੈ ਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ I
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਸ੍ਰੋ ਤਾਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆਈ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I
ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱ ਲਣਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਰੋ ਗੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ
ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ I
ਅਕਸਰ ਓਹਨਾ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਚ ਵਿੱ ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋ ਣ, ਉਲਝਣ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਅਤੇ
ਇਕੱ ਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ I BTAA ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ I

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ , ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1800 857 221 (ਮੁਫ਼ਤ ਫੋ ਨ) ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7
ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ I

•

ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ ਸਹਾਇਤਾ

•

ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ ਕ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਸੰ ਬੰਧੀ

•

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ

•

ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆਈ ਈ-ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇ ਟ

•

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

International Brain Tumour Alliance (IBTA,
ਇੰ ਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਬਰੇ ਨ ਟਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰ ਸ ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈ ਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਈ-ਨਿਊਜ਼ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਕਰਨਾ

BTAA ਨਵੇ ਂ ਮੈ ਂਬਰਾਂ

ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਭਰੋ ਸੇ ਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਵੰ ਡਦੇ ਹਾਂ I
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈ ਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ I

ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਇਹ ਸਹਿਯੋ ਗ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ
ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਦੇਸ਼ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ I

ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ
ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ , ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ
ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ I

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

I

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇ ਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ I
BTAA ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਣ ਦੇ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱ ਠਜੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I

ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਜ ਹੀ BTAA
ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :

BTAA ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ

•

ਮੈ ਂਬਰ ਬਣਨਾ

•

ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋ ਜਤ ਕਰਨਾ

•

ਸਿੱ ਧਾ ਦਾਨ

•

ਪਰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਿਬਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡ ਕੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ

•

Everyday Hero (ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਾਇਕ) ਲਈ BTAA ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ

•

‘Walk Around the World For Brain Tumours’ (‘ਵਾਕ

ਆਰਾਉਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਲਈ’) ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
•

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ

•

ਅੰ ਤਮ ਸੰ ਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈ ਮੋਰੀਅਲ ਦਾਨ

BTAA ਇੱ ਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ , 2 ਡਾਲਰ ਤੋ ਂ
ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰ ਕਟੌ ਤੀਯੋ ਗ ਹਨ I

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ

1800 857 221

ਈ - ਮੇ ਲ

btaa@shout.org.au

ਵੱ ਧ

