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SATSANG PROGRAM – PUNJABI Fayetteville 2019 
 

ਸਾਇੰਸ ਓਫ ਦ ਸੋਲ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਲਂੋ ਇਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ 
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਸਾਇੰਸ ਓਫ ਦ ਸੋਲ ਸਟੱਡੀ ਸਂੈਟਰ - ਫ਼ੇਟਿਵੱਲ  
4115 Gillespie Street, Fayetteville, North Carolina 28306-9053 

 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 27 ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਜੁਲਾਈ 28, 2019 

 
ਸਿਤਸੰਗ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

 

ਗੇਟ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:00 am 
ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 6:30 am 
ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 8:45 am 
ਸਿਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 9:30 am 
ਸਿਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 11:00 am 
ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਿਹਰ 2:00 pm 
 

 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: www.fayettevilleprogram.org 
 ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਖੇਤਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫ਼ੇਟਿਵੱਲ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਹਨ: AL, CT, DC, DE, 
FL, GA, IA, IL, IN, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MS, NC, ND, NE, NH, NJ, NY, OH, PA, RI, SC, 
SD, TN, VA, VT, WI, WV. 
 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਪੇਟਾਲੂਮਾ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਿਸਰਫ ਉਸੀ 
ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਜਾਓ ਿਜਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੰੂ ਆਮੰਿਤ੍ਰ ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 
ਅਮਰੀਕਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਫ਼ੇਟਿਵੱਲ ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
 
ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। 
 
ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾ ਪਹੰੁਚਣਾ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਪਹੰੁਚਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰ ੈ ਿਫਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ 
ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਿਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਵਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਹੰੁਚਣਗੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੱੁਲਣ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ  ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਸਮਂੇ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ਼ 
ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਂਟ੍ਰ ੀ  ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ (ਰਂੈਡਮ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ  ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਦੇਖੋ ਜੀ। 
 
ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਪਹੰੁਚਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਿਰਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਓ ਜੀ। 
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ਸਿਤਸੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ: ਸਿਤਸੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਿਹੰਦੀ ਤਂੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਂੋ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 
ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਲ ਿਵਚ ਇੱਕ ਹੈਡੱਫੋਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਕੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ 
ਪਿਹਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਮਲੇਗਾ। 
 
ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ: ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਂੋ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ 
ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰੂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਨਾਓ ਰੋਜ਼ ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 
ਚੁਨਾਓ ਏਰੀਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 8:00 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਨਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਨੋਟ ਕਰੋ 
ਕੇ ਚੁਨਾਓ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8:15 ਤਂੋ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 
ਲੈ ਕੇ, ਿਫਰ ਹਾਲ ਦੇ ਐਂਟਰਂੇਸ ਨੰਬਰ 2, ਿਜਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚੁਨਾਓ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 
ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਿਕਿਰਆ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ: 

1. ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
2. ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
3. ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
4. ਸਵਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਿਨਜੀ, ਆਰਿਥਕ, ਿਸਹਤ, ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਂ  ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। 
5. ਦੂਸਿਰਆਂ ਵਲਂੋ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੱੁਛੋ। 
6. ਲੰਬੇ ਨੋਟ, ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਨਾ ਪੜੋ। 
7. ਜਦਂੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। 
 
ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ: 

1. ਸਿਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਨਾ ਬਜਾਓ ਜੀ। 
2. ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 

 
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੇਜਰ, ਕੈਮਰਾ, ਦੂਰਬੀਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਪੋਇੰਟਰ, ਐਮੱ ਪੀ 3 ਪਲੇਅਰ ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਈਪੋਡ, ਆਡੀਓ 
ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਤਸੰਗ ਏਰੀਆ (ਹਾਲ, ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ) ਤੇ ਲੈ 
ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਟ ਤੇ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਿਦਓ ਜੀ। 
 
ਤਸਵੀਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਿਨਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਤੇ ਪ੍ਰ ਯੋਗ ਕਰਨਾ 
ਮਨਾਂ ਹੈ। 
 
ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਪਰਸ (6"x9" ਤਂੋ ਵੱਡੇ) ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੰੂ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਿਵਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਨੋਟ 
ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ 
ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਨੋਟ ਿਲਖਣਾ: ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵਚ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਸ ਨਾ ਿਲਖੋ ਜੀ। ਨੋਟਸ ਿਲਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੇਟ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
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ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ: ਦੂਰ ਦੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਏਰੀਆ ਤਂੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤਂੋ ਅਸਮਰਥ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਟ੍ਰ ਾੰਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲੀ/ਡਰਹਮ (Raleigh-Durham) ਤੋ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ 
ਡ੍ਰ ਾਈਿਵੰਗ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਣਾ। 
 
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ: ਕੁਝ ਚੁਿਣੰਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਤਂੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਗੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। 
 

ਸਿਤਸੰਗ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ:10 ਅਤੇ 10 ਤਂੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱੁਕਲੈਟ ਿਵੱਚ ਫੈਿਮਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਰੀਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ: ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤਂੋ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਂੋ 
ਤੁਸੀਂ ਸਿਤਸੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚੋਗੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰ ੌ ਪ ਆਫ਼ (drop off) ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਂੈਟਰ ਵਲਂੋ ਕੋਈ 
ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਕ ਵ੍ਹ ੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਾਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਪੇਜ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਿਤਸੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤਂੋ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ) ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਲੈ 

ਲਓ ਜੀ।  
 
ਭੋਜਨ: ਸੰਗਤ ਨੰੂ ਬੈਗ ਲੰਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੈਪ, ਫ਼ਲ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 
$3 ਅਤੇ 2 ਰੈਪ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ $5 ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਿਬਸਕੁਟ 25 ਸਂੇਟ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇਗੀ।  
 
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 26 ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 27 ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਕ੍ਰ ਾਊਨ ਕੋਿਲਸੇਮ (Crown Coliseum) ਤਂੋ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਡਾਈਿਨੰਗ ਗਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ: ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਸਿਤਸੰਗ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਵਓਹਾਰ ਿਨਮਰ 
ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਤਸੰਗ ਸਂੈਟਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਿਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹਾ 
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰਂੈਟ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿਟਪ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦਓ ਜੀ। 
 
ਪਿਹਰਾਵਾ, ਇੱਤਰ, ਧੂਮ੍ਰ  ਪਾਨ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ: ਪਾਰਿਕੰਗ ਏਰੀਆ ਤਂੋ ਸਿਤਸੰਗ ਹਾਲ ਤਕ ਲੰਮੇ ਫਾਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟ ਜੱੁਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਸੰਗ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ  ਉਸ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਲਰਜੀ, ਦਮਾ ਆਿਦ ਦੀ 
ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਹੇਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ 
ਿਸਗਰੈਟੱ ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਰਿਵਸ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰ ਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
 


