ਚ ਲੋ ਬ ਣੀਏ ਡਿਜੀਟਲ!
ਸੀਨਿਯਰ੍ਸ ਏੰਗੇਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ (SETT) - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ
ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਪਹਿਲ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
- ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
- ਨਵੀਂ ਡਿਜਿਟਲ ਸਕਿਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
- ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਈਪੈਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੋ ਚਾਰਜਿਜ਼)
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਦ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇ ਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - 604-596-7722 , Ext - 313/314 ਜਾਂ
ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ monisha.gupta@pics.bc.ca / malika.chopra@pics.bc.ca

ਚ ਲੋ ਬ ਣੀਏ ਡਿਜੀਟਲ!
ਸੀਨਿਯਰ੍ਸ ਏੰਗੇਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ (SETT) - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ
ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਪਹਿਲ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
- ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ
- ਨਵੀਂ ਡਿਜਿਟਲ ਸਕਿਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
- ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਈਪੈਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੋ ਚਾਰਜਿਜ਼)
- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਉਪਲਬਦ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੇ ਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - 604-596-7722 , Ext - 313/314 ਜਾਂ
ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ monisha.gupta@pics.bc.ca / malika.chopra@pics.bc.ca

L E T ' S G O D I G I T A L!
Social Engagement Through Technology (SETT) - An initiative to
help seniors learn technology, for becoming self -reliant and
staying connected with family & friends.

Program Highlights:
- Helps you to conquer your fear of technology
- Stay connected with your family & friends
- Learn new digital skills you can instantly apply everyday
- Ipad available on loaning to learn & practice later. No Charges*
- Multi-lingual training delivered in English, Hindi & Punjabi
-Can also join online classes to learn more about computers & internet
To register and/or for more info, contact Monisha Gupta at
604-596-7722 , Ext -313 or email at monisha.gupta@pics.bc.ca

L E T ' S G O D I G I T A L!
Social Engagement Through Technology (SETT) - An initiative to
help seniors learn technology, for becoming self -reliant and
staying connected with family & friends.

Program Highlights:
- Learn new digital skills you can instantly apply everyday
- 5- 8 week classes providing practical knowledge of Computers and
Internet
- Multi-lingual program delivered in English, Hindi & Punjabi
- Course designed by experts to facilitate easy learning
- Eligibility Criteria: Senior Citizens (55 yrs+), residents of Surrey

To register and/or for more info, call on 604-596-7722 , Ext -313/314 or
email at monisha.gupta@pics.bc.ca/ malika.chopra@pics.bc.ca
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- Multi-lingual program delivered in English, Hindi & Punjabi
- Course designed by experts to facilitate easy learning
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