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ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 857 221

“ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰੋ ਿੋ ਇਹ ਿਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮਾਗ਼  
ਦੇ ਕਿਊਮਰ ਨਾਲ ਿੀਊਣਾ ਕਿਹੋ ਕਿਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ”

ABN  97 733 801 179  Incorporated in the ACT A04837

Brain Tumour Alliance Australia (ਬੇ੍ਨ ਕਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰਸ 

ਆਸਿੇ੍ਲੀਆ) ਤੁਹਾਡੀ ਿੌਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਿਾਲਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ I

ਅਸੀਂ ਮਰੀਜਾਂ, ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਅਤੇ ਨੈਿਿਰਿਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਿਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਕਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਰਾਂਗੇ I

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 857 221  

ਈ - ਮੇਲ btaa@shout.org.au

ਵੈਬੱ-ਸਾਈਟ btaa.org.au

ਡਾਕ BTAA 
 PO Box 717 
 Mawson  ACT  2607

ਫੇਸਬੱੁਕ Brain Tumour Alliance Australia

ਲਲੰਕਡਇਨ btaa.org.au

ਟਲਵੱਟਰ @BrainTumourAA

ਦਾਨ ਕਰੋ
www.btaa.org.au/donations  (ਤੁਰੰਤ ਰਸੀਦ)

ਲਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ BSB:  062 900   
 ਅਿਾਉਿਂ (account):  1060 3153 
  ਿੈਿਸ ਰਸੀਦ ਲਈ ਈਮੇਲ ਿਰੋ   

btaa@shout.org.au 

ਚੈਕੱ BTAA 
 PO Box 717 
 MAWSON ACT 2617 

ਮਂੈਬਰੀ
ਮਂੈਬਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਔਨਲਾਇਨ ਮਂੈਬਰ ਬਣੋ ਜਾਂ 1800 857 221 
ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ I

Brain Tumour Alliance Australia 
ਲਦਮਾਗੀ ਲਟਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਸਤ ਮਰੀਜਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ 

ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਲਆਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ I

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ:

ਸਹਾਇਤਾ

ਸੂਲਚਤ ਕਰਨਾ

ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

Punjabi | ਪੰਿਾਬੀ



BTAA ਬਾਰੇ
ਬ੍ਰੇ ਨ ਲਟਊਮਰ ਅਲਾਇੰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
(BTAA, ਬ੍ਰੇ ਨ ਲਟਊਮਰ ਅਲਾਇੰਸ 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਲਰਹਾ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ 
ਸੰਗਠਨ ਹੈ I

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸੂਿਨਾ ਸੋ੍ਤਾਂ 
ਅਤੇ ਪੋ੍ਿੈਿਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦਮਾਗੀ ਕਿਊਮਰ ਤਂੋ ਪ੍ਭਾਕਿਤ ਸਾਰੇ ਆਸਿੇ੍ਲੀਆਈ 
ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਾਂ I

ਕਦਮਾਗੀ ਕਿਊਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿੱਲਣਾ ਨਾਲ ਕਦਮਾਗ ਦੇ ਕਿਊਮਰ ਦੇ ਰੋਗੀ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੋਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਿਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ 
ਿੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ I

ਅਿਸਰ ਓਹਨਾ ਕਿੱਿ ਸੋਿ ਕਿੱਿ ਡੱੁਬੇ ਹੋਣ, ਉਲਝਣ ਕਿੱਿ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਇਿੱਲੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ I BTAA  ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ  
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ I

ਅਸੀ ਂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BTAA ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਾ

ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ BTAA 
ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :

• ਿੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ

• ਇੱਿ ਮੁਫਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪੈਿ, ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ

• ਪ੍ਿਾਕਸ਼ਤ ਿਾਪੀ ਅਤੇ ਇਲੈਿਿੋ੍ਕਨਿ ਕਨਊਜਲੈਿਰ

• ਆਸਿੇ੍ਲੀਆਈ ਈ-ਕਨਊਜ ਅਪਡੇਿ

• ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ

• International Brain Tumour Alliance (IBTA, 
ਇੰਿਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰੇਨ ਕਿਊਮਰ ਅਲਾਇੰਸ ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੇ ਕਨਯਮਤ ਈ-ਕਨਊਜ ਅੱਪਡੇਿ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ

BTAA ਨਵਂੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਰ ਿਰੋ ਕਿਉਕਂਕਿ ਸਾਨੰੂ ਿਾਗਰੂਿਤਾ ਪੈਦਾ ਿਰਨ 
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ I

BTAA ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਲਜਨ੍ਾਂ ਲਵੱਚ  
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਮਂੈਬਰ ਬਣਨਾ

• ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਇਿੱਠਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਿਤ ਿਰਨਾ

• ਕਸੱਧਾ ਦਾਨ

• ਪਰਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰਬਨਾਂ ਨੰੂ ਿੰਡ ਿੇ ਿਾਗਰੂਿਤਾ ਿਧਾਉਣਾ

• Everyday Hero (ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਨਾਇਿ) ਲਈ BTAA ਨੰੂ ਿੁਣਨਾ

• ‘Walk Around the World For Brain Tumours’ (‘ਿਾਿ 
ਆਰਾਉਡਂ ਦ ਿਰਲਡ ਿਾਗਰੂਿਤਾ ਲਈ’) ਕਿਿ ਭਾਗ ਲੈਣਾ

• ਿਾਰਿ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਕਿਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ

• ਅੰਤਮ ਸੰਸਿਾਰ ਿਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾਨ

BTAA ਇੱਕ ਰਲਜਸਟਰਡ ਪੰੁਨ-ਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, 2 ਡਾਲਰ ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ I

ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 857 221

ਈ - ਮੇਲ btaa@shout.org.au

ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਗੀ ਕਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਭਾਈਿਾਰੇ ਕਿੱਿ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਗੱਠਿੋੜਾਂ ਨੰੂ ਮਿਬੂਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ I

ਇਹ ਸਕਹਯੋਗ ਿਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਕਸਹਤ ਖਪਤਿਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗੀ ਕਿਊਮਰ 
ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਭਾਈਿਾਰੇ ਕਿੱਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੰੁਿਾਉਣ ਦੀ ਿੰੁਿੀ ਹੈ I

ਸੂਲਚਤ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਕਿੱਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਕਤਆਰ ਿਰਦੇ ਅਤੇ 
ਿੰਡਦੇ ਹਾਂ I

ਇਹ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਨ ਕਿਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ I

ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀਂ ਮਰੀਜਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। 1800 857 221 (ਮੁਫਤ ਫੋਨ) ਦੀ ਸੇਿਾ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 
ਕਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ I

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਗੀ ਕਿਊਮਰ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਮਰੀਜਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਫਂੋ 
ਿਿਾਲਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ I

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਿਰਦੇ 
ਹਾਂ ਿੋ ਕਬਹਤਰ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੋਿ ਲਈ ਸਮਰਕਪਤ ਹਨ I


