Studying Disability Services is definitely a great thing to do. If you're interested in helping people
and having a job that doesn’t really feel like a job because you're constantly empowering others.
My class in my course was very diverse. We had a huge range of people. We had people that
were 18 years of age that have just come out of high school, through to people that were in their
sixties. We had some people that had personal experiences in the field and then some people
that just genuinely had a passion for helping other people. I really enjoyed being taught by
teachers that were actually in the field and had a lot of hands-on experience in Disability. And I
loved how, through our course, we had a 150 hours of work placement that really taught us how to
apply our theory and our knowledge into a workplace environment. I actually got a job in the field
before I finished the course which was really exciting. I was actually recommended through my
placements and got a call randomly one day. I think that people have a misconception that
Disability Services is just about the day-to-day personal support of a client, but really it just goes
so much deeper than that. There are so many different specialists and different fields you can go
down, such as speech pathology, occupational therapy, and you could be involved in respite work.
You could work in a school, a special development school, a mainstream school as an aide. You
can do so many different things in this field. The possibilities are endless. I can't believe that I get
paid - and get paid really well – to work , it's not even work. It's amazing. It's me forming
relationships and empowering people and being friends with people, and having fun with people,
and experiencing great things. Becoming a better person as well; learning so much about myself.
Every day you feel like you've accomplished something and you go home knowing that you've
helped change someone's life, and I mean why wouldn't you want to feel like that if you could.

ਡਿਸੇਡਿਲਟੀ ਸਰਡਿਡਸਜ ਯਾਡਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਿਾ ਿੇਸ਼ਕ ਿਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਿੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਿ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡਕ ਤੁ ਹਾਿੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਡਜਹੀ ਿੌ ਕਰੀ ਹੋਿੇ ਡਜਹਿੀ ਇੱਕ ਿੌ ਕਰੀ ਿਾਾਂਗ ਿਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਿੇ ਡਕਉਂਡਕ ਤੁ ਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਦਡਜਆਾਂ ਿੰ ਕੋਈ ਕਾਿਲੀਅਤ ਪਰਦਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਡਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਿਹੁਤ ਿੰਿਸੁਿੰਿੀ ਸੀ। ਸਾਿੀ ਕਲਾਸ ਡਿੱਚ ਤਰ੍ਾਾਂ-ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਲੋ ਕ ਸਿ। ਸਾਿੀ ਕਲਾਸ ਡਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸਿ ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਿੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਾਈ ਸਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ ਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਡਜਹੇ ਲੋ ਕ
ਿੀ ਸਿ ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਠ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿੱਚ ਸੀ। ਕੁ ਝ ਅਡਜਹੇ ਲੋ ਕ ਸਿ ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਿੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ ਤਜਰਿਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁ ਝ
ਅਡਜਹੇ ਲੋ ਕ ਸਿ ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਿੰ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਦਾ ਜਿੰਿ ਸੀ। ਮੈਿੰ ਅਡਜਹੇ ਟੀਚਰਾਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ ਾਈ ਕਰਕੇ ਿਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਡਗਆ ਡਜਹੜੇ
ਅਸਲ ਡਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿ ਅਤੇ ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਿੰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ ਅਡਿਆਸੀ ਤਜਰਿਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਿੰ ਇਹ ਗੱਲ ਿੀ
ਚੰਗੀ ਲਗੀ ਡਕ ਡਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਾਿੇ ਕੋਰਸ ਡਿੱਚ 150 ਘੰਡਟਆਾਂ ਦੀ ਿਰਕ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਡਜਸ ਿਾਲ ਸਾਿੰ ਇਹ ਡਸੱਖਣ ਿੰ ਡਮਡਲਆ ਡਕ ਸਾਿੇ
ਡਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਡਰਿੇਸ਼ ਡਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਡਿੱਚ ਡਕਿੇਂ ਡਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਿੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ
ਡਿੱਚ ਿੌ ਕਰੀ ਡਮਲ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਡਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਿਾਾਂ ਦੀ ਡਸਫਾਡਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਡਦਿ ਮੈਿੰ ਫੋਿ ਆਇਆ। ਮੈਿੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਲੋ ਕਾਾਂ ਿੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਡਹਮੀ ਹੈ ਡਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਡਸਰਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਿੰ
ਡਿਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਡਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਅਿੇ ਇਸਤੋਂ ਿਹੁਤ ਿੱਧ ਹਿ। ਤੁ ਸੀਂ ਿਹੁਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁੱਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਜਿੇਂ ਡਕ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ, ਓਕਪੇਸ਼ਿਲ ਥੈਰਪੀ, ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਡਕਸੇ ਸਕਲ, ਸਪੇਸ਼ਲ ਡਿਿੇਲਪਮੇਂਟ ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲ ਪੀਡੜਤ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਿੰ ਡਸੱਡਖਆ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਮੈਿਸਟਰ ੀਮ ਸਕਲ ਡਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ ਿਹੁਤ ਕੁ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਿਾਿਿਾਿਾਾਂ ਅਣਡਗਣਤ ਹਿ। ਮੈਿੰ ਯਕੀਿ ਹੀ ਿਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਕ ਮੈਿੰ ਇਹ
ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਮਲਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਡਮਲਦੇ ਹਿ, ਇਹ ਿੈਸੇ ਇੱਕ ਿੌ ਕਰੀ ਿਰਗਾ ਿੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਿਹੁਤ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਿੰ
ਸੰਿੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਡਿੱਚ ਕਾਿਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਿ, ਲੋ ਕਾਾਂ ਿਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਿਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ
ਅਿੁ ਿਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਡਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਿੰ ਿੇਹਤਰ ਇਿਸਾਿ ਿਣਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਾਰੇ ਡਿੱਚ ਿਹੁਤ ਕੁ ਝ ਡਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿੀ ਡਦੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼
ਤੁ ਹਾਿੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਾਪਸ ਘਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਡਕ ਤੁ ਸੀਂ ਡਕਸੇ ਡਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਿਿ ਡਿੱਚ
ਅੰਤਰ ਡਲਆਉਣ ਡਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਿੰ ਦੱਸੋ ਤੁ ਹਾਿੰ ਮੌਕਾ ਡਮਲੇ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅਡਜਹਾ ਮਡਹਸਸ ਡਕਉਂ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ।

