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1980 ਤੋਂ, ਪੰਜੀਕਿਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬੀਸੀ (SOBC) ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਿਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਿਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਖੇਡ ਦੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ 
ਨੰੂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਮਨਾਉਣ ਕਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਿੈ।

SOBC ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ – ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਕਵੱਚ - ਿੁਨਰ ਕਸੱਖਣ – ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਿੋਏ ਕਸਿਤ ਸੁਿਾਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੰਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਿ, ਖੇਤਰੀ, ਿੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਿਰ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕਲਆਂ ਤੱਿ ਪਿੁੰ ਚਾ ਸਿਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਫਾਇਦੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਵੱਿ ਿਨ। 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਰਾਿੀਂ, ਕਖਡਾਰੀ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਪਾਰ ਿਰਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਿਰਦੇ ਿਨ, ਦੋਸਤੀਆਂ 
ਸੁਆਰਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਕਿਸੂਸ ਿਰਦੇ ਿਨ।

              “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਕਣਆ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ, ਮੈਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿੋਚ ਕਮਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਿੁਤ ਪਸੰਦ ਿਨ... ਸੁਿਰ ਿੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਿ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦ ਿੈ।”- ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬੀਸੀ - ਿੈਂਪਬੈਲ ਕਰਵਰ 
ਕਖਡਾਰੀ
 
ਝੱਟ-ਪੱਟ ਤੱਥ
• ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਕਵੱਚ 55 ਿਕਮਊਕਨਟੀਆਂ ਦੇ 4,600 ਕਖਡਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ।
• 3,900 ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਵੈ-ਸੇਵਿ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਕਵੱਚ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਨਤ ਿਰਦੇ ਿਨ।
• SOBC ਕਵੰਟਰ ਸਪੋਰਟਸ: ਅਲਪਾਈਨ ਸਿੀਇੰਗ, ਿਰਾਸ ਿੰਟਰੀ ਸਿੀਇੰਗ, ਿਰਕਲੰਗ, ਕਫਗਰ ਸਿੇਕਟੰਗ, ਫਲੋਰ ਿਾਿੀ, ਸਨੋਸੋਇੰਗ, ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਸਿੇਕਟੰਗ।
• SOBC ਸਮਰ ਸਪੋਰਟਸ: 5-ਕਪੰਨ ਬੌਕਲੰਗ, 10-ਕਪੰਨ ਬੌਕਲੰਗ, ਐਥਲੈਕਟਿਸ, ਬਾਸਿਟਬਾਲ, ਬੋਚੀ, ਗੋਲਫ, ਪਾਵਰਕਲਫਕਟੰਗ, ਕਰਦਕਮਿ ਕਜਮਨਾਸਕਟਿਸ, 

ਸੌਿਰ, ਸੌਫਟਬਾਲ ਅਤੇ ਸਵੀਕਮੰਗ।
• SOBC ਦੋ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੌਕਿਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਥ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ 

ਕਗਆ ਿੈ ਕਿ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਕਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਿੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਿੁਨਰਾਂ ਨੰੂ 
ਕਵਿਸਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। 
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ਸਕਿਣਸੀਲਤਾ, ਸਿਤੀਿਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਸੰਸਿ 
ਬਣੋ। ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਦਾ ਪ੍ਸੰਸਿ ਬਣੋ।

ਨਵੇਂ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਿਮੇਸਾ ਸਵਾਗਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ! ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਭੂਕਮਿਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਅਦਭੁੱ ਤ 
ਿੋਕਚੰਗ ਦੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿਯੋਗ ਪ੍ਦਾਨ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।
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ਅਿਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਿਦੋਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ BC ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਪੂਰੇ BC ਕਵੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 55 ਿਕਮਊਕਨਟੀਆਂ ਕਵੱਚ ਆਯੋਕਜਤ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਗੇਮਸ 
ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਕਵੱਚ ਆਯੋਕਜਤ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਕਵੰਟਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ)
• 2017-18 ਖੇਤਰੀ ਿੁਆਲੀਫਾਇਰ
• 2019 ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬੀਸੀ ਕਵੰਟਰ ਗੇਮਸ
• 2020 ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੰਟਰ ਗੇਮਸ (ਥੰਡਰ ਬੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ)
• 2021 ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਵਰਡ ਕਵੰਟਰ ਗੇਮਸ
ਸਮਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ)
• 2016 ਖੇਤਰੀ ਿੁਆਲੀਫਾਇਰ
• 2017 ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬੀਸੀ ਸਮਰ ਗੇਮਸ (ਿੈਮਲੂਪਸ, ਬੀਸੀ)
• 2018 ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਸਮਰ ਗੇਮਸ (ਐਟੀਗੋਕਨਸ, ਨੋਵਾ ਸਿੋਸੀਆ) ਅਤੇ 2018 SOC ਬੌਕਲੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਕਸਪ (PEI)
• 2019 ਸਪੈਸਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਵਰਡ ਸਮਰ ਗੇਮਸ (ਅਬੂ ਿਾਬੀ)

ਿੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਗੇਮਸ ਸਰੀਰਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਿੀਂ ਿਨ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿਨ, ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਨੰੂ ਸਰੀਰਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵੀ ਿੋ ਸਿਦੀ ਿੈ। ਪੈਰਾਲੰਕਪਿਸ ਕਵੱਚ ਸਰੀਰਿ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਿ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। (ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਦੇ ਿੁਝ ਕਖਡਾਰੀ ਪੈਰਾਲੰਕਪਿਸ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਪੈਰਾਲੰਕਪਿਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕਲੰਕਪਿ ਕਭੰਨ ਿਨ।)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਿੌਣ ਪਾਤਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕਲਆਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਿੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾ ਿੋਣ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਸੂਬੇ ਪੱਿਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੌਮੀ ਪੱਿਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 
ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਿਨ?
ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਿਨ। ਉਿ ਜਾਤ, ਿਰਮ, ਕਵਕਦਅਿ, ਸਮਾਕਜਿ ਅਤੇ ਆਰਕਥਿ ਕਪਛੋਿੜ ਦੀ ਪਰਵਾਿ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 
ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਿੋ ਸਿਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਵਸ਼ਵ ਕਸਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 170 ਕਮਲੀਅਨ ਲੋਿ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਤੰਨ ਫੀਸਦੀ) ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 
ਗ੍ਸਤ ਿਨ - ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਆਬਾਦੀ ਿੈ। 

ਿੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਕਸਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਿੈ?
ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿਰਦਾ ਿੈ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਖਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਜੰ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸਲ 
ਓਲੰਕਪਿਸ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

SOBC ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਢੁਿਵੀਂ ਭਾਸਾ ਿੀ ਿੈ?
ਕਵਅਿਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਉੱਤੇ। ਤਰਜੀਿੀ ਭਾਸਾ ਇਿ ਿੈ:
ਜੇਨ ਪਕਬਲਿ, ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ / ਜੇਨ ਪਬਕਲਿ, ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਬੌਕਿਿ ਅਯੋਗਤਾ ਿੈ / ਜੌਨ ਪਬਕਲਿ ਿੈ, ਇੱਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਲੰਕਪਿਸ ਕਖਡਾਰੀ।
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