Working in Disability is about becoming a part of someone's life and supporting them to live their
life to the fullest. This is a job where every bit of effort you put in you're going to get back. I never
wanted to work somewhere where you're just making money for a boss. I wanted to work
somewhere where I could get something out of what I'm doing. I can go home, I can be happy
about what I've done in a day, and I can know as a person I've grown more through my work. I
use music therapy with my clients to inspire their emotions. It's a great tool for releasing these
things, maybe suppressant in the back of our minds and bringing it to the forefront. Every time
you go to a client's place, everything you support someone to do in their lives, you know that you
are actually making a difference. If you weren’t there, the day would be different without you.
Opportunities working in Disability are massively increasing and people like me who are very
passionate about certain interests will be able to capitalise on that. To think, nowadays, as a 24
year old, I can combine my interests and my passions and do something that not only will help
other people, but something that I could work something for myself, something that I could be
proud of, something that I could build. Yeah, this is an incredible gift.

ਡਿਸੇਡਿਲਟੀ ਯਾਡਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਵਾ ਡਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਿ ਦਾ ਡਹਿੱਸਾ ਿਣਿ ਅਤੇ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਿੂ ੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਿ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਾਾਂ ਡਜਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਿਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਡਜਹੀ ਿੌ ਕਰੀ ਹੈ ਡਜਿੱਥੇ ਤੁ ਹਾਿੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੋਡਿਿ ਦਾ ਫਲ ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ ਵਾਪਸ ਡਮਲਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਕਸੇ ਅਡਜਹੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਜਿੱਥੇ ਿਸ ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਕ ਮਾਲਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਅਡਜਹੀ
ਥਾਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਜਿੱਥੇ ਮੈਿੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਸਿੱਲੀ ਡਮਲੇ । ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਿ ਹੋ ਸਕਾਾਂ ਡਕ
ਮੈਂ ਡਦਿ ਡਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਾਾਂ ਡਕ ਇਿੱਕ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਿੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੁ ਆਰਾ ਡਸਿੱਖਣ ਿੂ ੰ ਡਮਡਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜਿਾਤਾਾਂ ਿੂ ੰ ਪਰੇਡਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਮਯੂਡਜ਼ਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਅਡਜਹੇ ਜ਼ਜਿਾਤਾਾਂ ਿੂ ੰ ਿਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ
ਇਿੱਕ ਿਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਿ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਸਾਿੇ ਡਦਮਾਗ ਡਵਿੱਚ ਡਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਦਿੱਿੇ ਹੋਏ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਿ ਿਾਲ ਇਹ ਸਾਮ੍ਣੇ ਆਉਂਦੇ
ਹਿ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਡਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਿ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁ ਹਾਿੂ ੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਕ ਤੁ ਸੀਂ ਅੰਤਰ ਡਲਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਡਕਸੇ ਡਦਿ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਿਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਉਿ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਡਦਿ ਤੁ ਹਾਿੇ ਤੋਂ ਿਗੈਰ
ਕੁ ਝ ਅਲਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਸੇਡਿਲਟੀ ਡਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਿੀ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਜਹੇ ਲੇ ਕ, ਡਜਿ੍ ਾਾਂ ਿੂ ੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱਚ
ਕਈ ਰੂਚੀਆਾਂ ਿੂ ੰ ਿਹੁਤ ਜੋਿ ਹੈ, ਉਹ ਇਿ੍ ਾਾਂ ਅਵਸਰਾਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁਿੱਕ ਪਾਣਗੇ। 24 ਸਾਲ ਦੇ ਿੌ ਜਵਾਿ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਰੂਚੀਆਾਂ ਅਤੇ
ਜੋਿ ਿੂ ੰ ਇਿੱਕਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਅਡਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ਡਜਸ ਿਾਲ ਿਾ ਡਸਰਫ ਡਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਾਲ ਮੈਿੂੰ ਵੀ
ਫਾਇਦਾ ਡਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਇਸਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱਧ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ। ਸਿੱਚੀ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਿਾਿਦਾਰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੈ।

