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(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋB

ਇਸ ਪਸੁਡਿਕਾ ਬਾਰੇ
ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦਡੱਸਆ ਡਗਆ ਹ ੈਡਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਇਹ 
ਪਸੁਡਿਕਾ ਿਹੁਾਿ ੇਲਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਡਕਸ ੇਵੀ ਿਰ੍ਾ ਂਦਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਡਜਵੇਂ 
ਐਲਜਾਈਮਰ ਰਗੋ, ਵਸਕਲੂਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਜਾ ਂਡਮਕਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ। ਜਾ ਂਇਹ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਵਦ ਡਲਵਾਇ ਬਾਿੀਜ (DLB) ਜਾ ਂਘਟੱ ਆਮ ਡਕਸਮ ਦਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਡਜਵੇਂ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪਰੋਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ (FTD)। 

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਿਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਨੂੰ ਿੀ ਇਹ 
ਪੁਸਡਤਿਾ ਲਾਭਿਾਰੀ ਲੱਗਗੇੀ, ਡਿਉਂਡਿ ਇਸ ਡਿਚੱ ਅਡਿਹ ੇਡਿਸੇ ਿੀ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹ ੈਿੋ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ ੈਿਾ ਂਮਦਦਗਾਰੀ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਭਾ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ

ਇਹ ਪੁਸਡਤਿਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ,ਂ ਮਦਦ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ 
ਹਰੋ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਚੱ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹ ੈਡਿ ਡਿਿੇਂ ਤਸੁੀਂ ਸੰਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਡਿਿੇਂ ਿੀ 
ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ ਲਈ ਯਿੋਿਾਿਾ ਂਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਸੰਸਿਰਣ, ਡਸਹਤ ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ ੇਡਿਤੱ-ਪੋਿਣ ਦੇ 
ਿਾਲ Alzheimer’s Society ਦੁਆਰਾ ਡਿਰਡਮਤ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਿਾ 
ਸੰਸਿਰਣ ਹ।ੈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਡਖਆ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਿਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ,ਂ 
ਅਤੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਿਅਿਤੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਿਬਿੈ 
(ਪਰਤੀ-ਸੂਚਿਾ) ਨੂੰ ਡਧਆਿ ਡਿਚੱ ਰੱਡਖਆ ਹ।ੈ

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਡਿਚੱ ਡਦੱਤੀ ਡਿਸੇ ਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ Alzheimer’s Society ਦੀ ਰਾਿਟਰੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਲੇਪਲਾਈਿ 
(National Dementia Helpline) ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ। ਸਾਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਹਰੋ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਹਰੋ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੇਖੋ: 
alzheimers.org.uk

ਭੂਡਮਕਾ 
Liz Cunningham
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਰਗੋ-ਪਛਾਣ ਹਣੋ ਿ ੇਇਸਦ ੇਨਾਲ ਡਨਪਟਣਾ ਿਰਾਵਣਾ ਹ ੋਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ ਿੁਸੀਂ ਪਰਿੇਾਨ, ਅਸਰੁਡੱਿਅਿ, ਉਿਡੇਜਿ ਜਾ ਂਘਬਰਾਏ ਹਏੋ ਮਡਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹ।ੋ ਿੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮਡਹਸਸੂ ਕਰ,ੋ ਪਰ ਸਭ ਿੋਂ ਮੁਿੱ ਗਲੱ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹ ੈਡਕ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹ।ੋ 

ਮੇਰੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਹ ੋਿਾਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਅਤ ੇਮਦਦ 
ਅਤੇ ਸਡਹਯਗੋ ਡਿੱਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਹ,ੈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ Alzheimer’s 
Society ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ਦੇਖੀ। ‘ਮੈਂ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਦੀ ਉਿੀਿ ਿਰਦੇ ਹਏੋ ਬਹਤੁ ਉਦਾਸ 
ਹ ੋਡਗਆ/ਗਈ, ਪਰ Alzheimer’s Society ਦੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ 
ਅਤੇ ਸਡਹਯਗੋ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਿਹੀਂ ਪਤਾ ਡਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗਰੈ ਿੀ ਿਰਦਾ – ਇਸ 
ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਉਣ ਯਗੋ ਹਣੋ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਸੀ।

ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਿਾਿਈ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹ ੈ– ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਡਮਲ ਸਿਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਿਾਪਸ ਆਪਣੀ ਡਿੰਦਗੀ 
ਡਿਉਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਪੁਸਡਤਿਾ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਗਲੱ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਿੋ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ, ਇਲਾਿਾ,ਂ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ, ਅਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਚੰਗਾ 
ਿੀਿਿ ਡਿਿੇਂ ਡਿਉਣਾ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਿਸੇ ਿੀ ਲੱਛਣ 
ਬਾਰੇ ਡਚੰਡਤਤ ਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਿ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਇਹ ਸਲਾਹ 
ਡਦੰਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਰੋ ਆਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਇਸ ਡਿਚੱ ਅਡਿਹ ੇਹਰੋਿਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਿ ੇਹਿ ਿ ੋਤਹੁਾਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ, ਡਿਿੇਂ Alzheimer’s Society ਸੇਿਾਿਾ ਂਡਿਹੀ ਹਲੇਪਲਾਈਿ। ਮੇਰੇ ਿੋਲ 
ਪਡਰਿਾਰਿ ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾ ਹਿ, ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿ 
ਤੇ ਿਿੇੰ ਿਾ ਂਿਰ ਦੂਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਸਮਝਾ ਸਿਦੇ 
ਹਿ – ਲਾਈਿ ਦੇ ਅਤੰ ਤ ੇਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਤਸੱਲੀ ਡਮਲਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

2

‘ ਮੈਂ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਿ 
ਉਦਾਸ ਹੋ ਡਗਆ/ਗਈ, ਪਰ Alzheimer’s 
Society ਦੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਿੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਅਿੇ 
ਸਡਹਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਿਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਡਕ ਮੈਂ 
ਇਸ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਕਰਦਾ।’

Liz Cunningham (ਡਲਜ਼ ਿਡਿੰਘ੍ਹਮ), 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ 
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ਆਪਣੀ ਰਗੋ-ਪਛਾਣ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਮਝਿੌਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਿੁਹਾਿੀ ਰਗੋ-ਪਛਾਣ ਹਾਲ ਹੀ ਡਵਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨਾਲ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਿਸੁੀਂ 
ਉਦਾਸ, ਭੈਭੀਿ, ਅਚਿੇ, ਇਕਲੇੱ, ਕਰਧੋਵਾਨ, ਜਾ ਂਇਥੱੋਂ ਿਕ ਡਕ ਬਇੇਿਬਾਰ ੇਵੀ 
ਮਡਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਜਾ ਂਿਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲੱ ਿੋਂ ਕਝੁ ਰਾਹਿ ਮਡਹਸਸੂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ 
ਡਕ ਹਣੁ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਸਮਡੱਸਆਵਾ ਂਬਾਰ ੇਸਮਝਾ ਡਦਿੱਾ ਡਗਆ ਹ ੈਜੋ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਈੋਆ ਂ
ਹਨ। ਹਰ ਡਵਅਕਿੀ ਅਲੱਗ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਵਿੱ-ਵਿੱ ਸਡਮਆ ਂਿ ੇਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਪ੍ਰਿੀਡਕਡਰਆਵਾ ਂਸਭੰਵ ਹਨ ਅਿ ੇਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਆਮ ਹਨ। ਿਸੁੀਂ ਡਕਵੇਂ ਮਡਹਸਸੂ 
ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਇਹ ਸਭੰਾਵੀ ਿਰੌ ਿ ੇਹਰਰਜੋ ਵਿੱ-ਵਿੱ ਹਏੋਗਾ। 

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿੋ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ ਡਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਿੇਂ 
ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਡਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ, ਅਿਸਰ ਉਸਦੇ ਿਾਲ ਡਿਪਟਣ 
ਿਲੱ ਪਡਹਲਾ ਿਦਮ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਦੂਿੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਿੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਿਸ ਸਡਥਤੀ ਤੋਂ ਗਜੁ਼ਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਡਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਡਥਤੀਆ ਂਮੁਿਿਲ ਿੀ ਲੱਗ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ, ਇਸਲਈ ਗਲੱ 
ਿਰਿਾ ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ ਿੀ ਿਧੀਆ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਮਾਹਰ ਪੇਿੇਿਰ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਿ, ਡਿਿੇਂ ਸਲਾਹਿਾਰ ਿਾ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਲਾਹਿਾਰ ਿੋ 
ਮਦਦ ਦੇ ਸਬਧੰ ਡਿਚੱ ਗਲੱ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਇਹ ਤਹੁਾਿੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਅਗੱ ੇਿੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਹਰੋ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਭਡਿਖੱ 
ਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹਾ ਤਰੰੁਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤਸੁੀਂ ਅਿੇ ਇਸਲਈ ਡਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹ ੋ– ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਡਿਚੱ ਿੰਮ 
ਿਰਿਾ ਚੰਗਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਿੀ ਤਸੁੀਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰੋ ਡਿ ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ਡਤਆਰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ 

ਇਹ ਿਾਣਿਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਲੇ ਿਹੀਂ ਹ ੋ– ਯਿੇੂ ਡਿਚੱ ਲਗਭਗ 850,000 
ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ ਸੰਭਿ ਹ ੈਅਤੇ ਤਹੁਾਿੇ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਿ ੇਪਡਰਿਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ – ਖੋਿ, ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਡਿਿਾਸ, ਮੁਡਹੰਮਾ ਂਿਾ ਂ
ਸਿਸੇੈਿਾ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹ ੋਿੇ – ਦੂਡਿਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਤਸੁੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ,ਂ ਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਚਾਹ,ੋ ਤਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਡਹਡੱਸਆ ਂਤ ੇਡਧਆਿ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੋ ਤਹੁਾਿ ੇਿਾਲ 
ਸਭ ਤੋਂ ਡਜ਼ਆਦਾ ਸਬਧੰਤ ਲਗਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸਭ ਿੁਝ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ 
ਬਿਾਏ ਡਸਰਫ ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਹਰੇਿ ਸੈਿਿਿ 
ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੱੁਖ ਡਬੰਦੂਆ ਂਦੇ ਸਾਰ ਡਦੱਤ ੇਗਏ ਹਿ। 

ਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਪਾਠਾ ਂਦੇ ਅਤੰ ਡਿਚੱ ਿਈ ‘ਅਗਲੇ ਿਦਮ’ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋਗ।ੇ 
ਤ ੇਇਹ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਿ ਿ ੋਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹ ੇਿੰਮ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਿਦੇ 
ਹ ੋਿੋ ਹਣੁ ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ ਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣ 
ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁਸਡਤਿਾ ਡਿਚੱ ਤਸੁੀਂ Alzheimer’s Society ਦੇ 
ਹਰੋ ਪ੍ਿਾਸਿਾ ਂਲਈ ਿੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋਗ ੇਿੋ ਇੱਥੇ ਿਾਮਲ ਿੀਤ ੇਗਏ 
ਡਿਡਿਆ ਂਉੱਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਡਦੰਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ 
ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਸਰਫ ਅਗੰ੍ਜੇ਼ੀ ਡਿਚੱ ਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਪਰ, ਸਾਿੇ ਿੋਲ 
ਦੂਿੀਆ ਂਭਾਿਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਿੁਝ ਿਾਣਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਾਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਿੋਲ ਅਿੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਇਹ ਿਧੇਰੇ 
ਿਾਣਿਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਦਦ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹੁਦੇੰ ਹਿ।

ਤਸੁੀਂ Alzheimer’s Society ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਿਾ ਿੰ 
131 ਤ ੇਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਸਾਿੇ ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੰਗਠਿ ਪੰਿਾ 135 ਤੇ 
ਸੂਚੀਬਧੱ ਹਿ।

ਇਸ ਪਸੁਡਿਕਾ ਦਾ 
ਇਸਿਮੇਾਲ ਡਕਵੇਂ  
ਕਰਨਾ ਹੈ
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1 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾ:ਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਬਾਰੇ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਉਮਰ ਿਧਣ ਦਾ ਿੋਈ ਆਮ ਡਹੱਸਾ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਦੋਂ 
ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਡਦਮਾਗ ਡਿਸੇ ਰੋਗ ਿਾਲ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਹਰ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਤਸੁੀਂ ਿਈ ਬਦਲਾਿ ਅਿੁਭਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਯਾਦਦਾਿਤ, 
ਸੋਚ, ਡਧਆਿ ਡਟਿਾਉਣ ਅਤ ੇਭਾਿਾ ਸਬਧੰੀ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਿਾਮਲ ਹੋ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਘਬਰਾ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਆਪਣ ੇਦੇਖਣ ਿਾ ਂਸੁਣਿ 
ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਿਾਲਣ ਡਿਚੱ ਸੰਘਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਡਮਿਾਜ਼, 
ਭਾਿਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਡਿਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਿੀ ਬਦਲਾਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

 ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤਜੇ਼ੀ ਿਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ 
ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ ਬਦਤਰ ਹ ੋਿਾਣਗ।ੇ ਡਫਰ ਿੀ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ 
ਿੀਿਿ ਿੀ ਰਹ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਿਈ ਸਾਲ ਸਡਰਿਅ ਅਤ ੇਸੰਤਖੋਿਿਿ 
ਿੀਿਿ ਡਿਉਂਦੇ ਹਿ। 

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਿਸਮ 
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤ ੇਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ।ੈ ਘੱਟ ਆਮ ਡਿਸਮਾ ਂ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ (DLB) ਿਾ ਂਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ (FTD) ਹਿ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਇੱਿ ਤੋਂ ਿਧ ਡਿਸਮ ਦਾ 

ਹਣੋਾ ਸੰਭਿ ਹ,ੈ ਡਿਸ ਸਡਥਤੀ ਨੂੰ ‘ਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ’ ਿਿੋਂ ਿਾਡਣਆ 
ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਅਿਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ, ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ 
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹ।ੈ

ਿਝੁ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸਡਥਤੀਆ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਰਿ ਡਿਮੇਂਡਸਆ 
ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਿੱਠੇ ਡਮਲ ਿੇ, ਇਹ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਤਿਖੀਸੇ ਗਏ 
ਸਾਰੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਡਸਰਫ ਲਗਭਗ 5 ਪਤ੍ੀਿਤ ਦਾ ਿਾਰਿ ਬਣਦੀਆ ਂਹਿ। 

 ਿਖੱ-ਿਖੱ ਿਾਰਿ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੇ 
ਹਿ। ਉਮਰ ਿਧੱਣਾ, ਿੀਿ, ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਿੀਿਿਿੈਲੀ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ 
ਤ,ੇ ਿਸਰਤ, ਭਿੋਿ ਿਾ ਂਡਸਗਰਟ ਪੀਣਾ) ਸਾਰੇ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਭਾਉਂਦੇ ਹਿ। 

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧ ਉਮਰ 
ਦੇ ਹੁਦੇੰ ਹਿ, ਪਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਿਾਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਬਾਰੇ

11
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਕੀ ਹ?ੈ
‘ਡਿਮੇਂਡਿਆ’ ਿਬਦ ਲੱਛਣਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਿਰਣਿ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਡਿਚੱ ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਚਲੀ ਿਾਣਾ, ਸੋਚਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾ,ਂ ਸਮੱਡਸਆ ਨੂੰ ਹਲੱ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਭਾਿਾ, ਅਤੇ 
ਅਿਸਰ ਡਮਿਾਜ਼, ਧਾਰਿਾ ਿਾ ਂਡਿਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਤਬਦੀਲੀ ਹਣੋਾ ਿਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ 
ਬਦਲਾਿ ਿੁਰੂਆਤ ਡਿਚੱ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਛੋਟ ੇਹੁਦੇੰ ਹਿ, ਪਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਡਿਸੇ 
ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦੈਡਿਿ ਿੀਿਿ ਤ ੇਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਬਰੇੁ ਬਣ ਸਿਦੇ 
ਹਿ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਉਮਰ ਿਧਣ ਦਾ ਿੋਈ ਆਮ ਡਹੱਸਾ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ 
ਡਦਮਾਗ ਡਿਸੇ ਰੋਗ ਿਾਲ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਦੀਆ ਂ100 ਤੋਂ ਿੀ ਿੱਧ ਡਗਆਤ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਿਸਮ 
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤ ੇਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ।ੈ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਿਾ 
16 ਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਡਿਸਮਾ ਂਦੇਖੋ।

ਇਸਦ ੇਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰ ਡਿਅਿਤੀ ਆਪਣ ੇਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ ਅਿੁਭਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਡਿਸਮਾ ਂ
ਦੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਡਫਰ ਿੀ, ਿੁਝ 
ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਠੇਾ ਂਸੂਚੀਬਧੱ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਿੁਝ ਖੁਦ ਦੇ ਅਿੁਭਿਾ ਂਨੂੰ 
ਪਛਾਣ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਯਾਦਦਾਿਤ ਦਾ ਹਾਿੀ:
■   ਅਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ/ਂਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਿੋ ਹਾਲ ਹੀ ਹਈੋਆ ਂ

ਹਿ (ਿਦਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿਾਫੀ ਸਮਾ ਂਪਡਹਲਾ ਂਹਈੋਆ ਂਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਯਾਦ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ)ੋ

■   ਗਲੱਬਾਤ ਡਿਚੱ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ, ਡਿਿੇਂ ਇੱਿੋਂ ਸਿਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱੁਛਣਾ।
 
ਿਰੂੁ ਤੋਂ ਅਤੰ ਤਿ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤ ੇਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ:
■   ਡਧਆਿ ਡਟਿਾਉਣ, ਿਦਮਾ ਂਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਿਰਿ, ਿਿੇਂ ਡਿਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਪਿਾਉਣ 

ਿਾ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਨੂੰ ਹਲੱ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾਂ
■   ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਿਾਣ ੇਪਛਾਣ ੇਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਸੰਘਰਿ ਿਰਿਾ, ਡਿਿੇਂ ਡਿਸੇ ਪਿਿਾਿ 

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਿਾ ਂਆਪਣ ੇਡਿਤੱ-ਪੋਿਣਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਬਡੰਧਤ ਿਰਿਾ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤੇ, ਤਹੁਾਿਾ ਪੈਿਿਿ ਿਾ ਂਬੈਂਿ ਖਾਤਾ)।

ਭਾਿਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੱਡਸਆਿਾ:ਂ
■   ਸਹੀ ਿਬਦ ਲੱਭਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ
■   ਡਿਸੇ ਗਲੱਬਾਤ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਸੰਘਰਿ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਿੋ ਗਲੱਾ ਂਤਸੁੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 

ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਸਮਝਣਾ

ਸਮੇਂ ਿਾ ਂਸਥਾਿ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਉਣਾ:
■   ਡਿਹੜਾ ਸਮਾ,ਂ ਤਾਰੀਖ ਿਾ ਂਮੌਸਮ ਚਲ ਰਹ ੇਹਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਿਾ ਲਗਾ ਪਾਉਣਾ
■   ਗਆੁਚ ਿਾਣਾ ਿਾ ਂਪਤਾ ਿਹੀਂ ਹਣੋਾ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਿੱਥੇ ਹ,ੋ ਇਥੱੋਂ ਤਿ ਡਿ ਡਿਸੇ ਿਾਣਿਾਰ 

ਥਾ ਂਡਿਚੱ ਿੀ।

ਡਦਰਿਿਟੀ-ਸਬਧੰੀ ਬਧੋਾਤਮਿ ਮੁਿਿਲਾ:ਂ
■   ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਅਦੰਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ (ਡਿਿੇਂ, ਪੌੜ੍ਹੀਆ ਂਤ)ੇ
■   ਿੀਿੇ ਡਿਚੱ ਿੈਲੀਆ ਂਿਾ ਂਪ੍ਤੀਡਬਬੰਾ ਂਨੂੰ ਿਾਦਰੁਸਤੀ ਿਾਲ ਸਮਝਣਾ

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 400, What is dementia?

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

■  ਯੂਕੇ ਡਵੱਚ ਅਡਜਹੇ ਲਗਭਗ 850,000 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।

■  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਹਾਿੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਿੋਂ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਡਵੱਚ, 14 ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਡਵਅਕਿੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਡਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡਵੱਚ ਇਹ ਛੇ 
ਲੋਕਾ ਂਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਿਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਿਾ ਂ
ਡਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

■  ਯੂਕੇ ਡਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 42,000 ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂ(65 ਿੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 
ਦੇ) ਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਛੇਿੀ-ਿੁਰੂਆਿ ਜਾ ਂ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਡਵੱਚ ਿੁਰੂਆਿ ਡਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
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ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਦਲਾਵ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤਜੇ਼ੀ ਿਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ 
ਬਦਤਰ ਹ ੋਿਾਣਗ।ੇ ਇਹ ਡਬਮਾਰੀ ਡਿੰਿੀ ਤਜੇ਼ੀ ਿਾਲ ਿਧਦੀ ਹ,ੈ ਹਰ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ 
ਮੁਤਾਬਿ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਹਏੋਗਾ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿੁਝ ਲੋਿ ਿਈ ਸਾਲਾ ਂਤਿ ਆਪਣੀ 
ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਿ।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਮੱਧਮ ਅਤ ੇਅਡੰਤਮ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੈਡਿਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਿੇਂ 
ਭਿੋਿ ਪਿਾਉਣਾ ਿਾ ਂਿਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਅਤ ੇਿੱਪੜੇ ਪਡਹਣਿ ਡਿਹ ੇਡਿਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿੰਮਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਹਰੋ ਡਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹਏੋਗੀ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਛੋਟਾ ਹਣੋ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਿਦਡਿ ਿੁਝ ਲੋਿ ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਿਈ ਸਾਲਾ ਂਤਿ ਡਿਉਂਦੇ ਹਿ।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਿੇਂ ਪਭ੍ਾਡਿਤ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਸ ਚਰਿ ਤੇ ਹ,ੋ ਸਡਥਤੀ ਦੇ 
ਿਾਲ ਬਹੇਤਰ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹਣੋਗ।ੇ ਹਰੋ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ, ਪੰਿਾ 39 ਤ ੇਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ (Living well) ਅਤੇ ਪੰਿਾ 
87 ਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(Services for people with 
dementia) ਦੇਖੋ।

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡਹੱਡਸਆ ਂਡਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਿਾਰਿ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪ੍ਭਾਿ ਹੋਣਗੇ। 
ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਇੱਿ ਡਹੱਸੇ ਡਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਅਲਪ-
ਿਾਲੀ (ਹਾਲੀਆ) ਯਾਦਦਾਿਤ ਤੇ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਿਦਡਿ ਡਿਸੇ ਹੋਰ ਡਹੱਸੇ ਡਿੱਚ 
ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿਸਡਥਤ ਿਰਿ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਡਦਮਾਗ ਡਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਿਾ 16 ਤੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਡਿਸਮਾ ਂਦੇਖੋ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 456, Dementia and  
the brain

ਡਮਿਾਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਿਾ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਯਡੰਤਰਿਤ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾ:ਂ
■   ਅਸਧਾਰਿ ਰੂਪ ਡਿਚੱ ਡਚੰਤਤ, ਉਦਾਸ ਹਣੋਾ, ਿਰਣਾ, ਡਚੜਡਚੜੇ ਹਣੋਾ ਿਾ ਂਛੇਤੀ ਹੀ 

ਪਰੇਿਾਿ ਹ ੋਿਾਣਾ
■   ਚੀਜ਼ਾ ਂਡਿਚੱ ਡਦਲਚਸਪੀ ਖੋ ਦੇਣਾ ਅਤ ੇਡਹੰਮਤ ਹਾਰ ਦੇਣਾ
■   ਆਤਮ-ਡਿਿਿਾਸ ਦੀ ਿਮੀ ਹਣੋਾ।

ਇਸਦ ੇਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਅਡਿਹ ੇਭਡੌਤਿ ਬਦਲਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿੋ ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ 
ਿਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਹੁਦੇੰ ਹਿ। ਡਿਿੇਂ ਡਿਿੇਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਧਦਾ ਹ,ੈ ਡਦਮਾਗ ਦੀ ਸਰੰਚਿਾ ਅਤੇ 
ਿੈਡਮਸਟਰਿੀ ਬਦਲਦੀ ਹ,ੈ ਡਿਸਦੇ ਿਾਰਿ ਤਤੂੰ ਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਮਰ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ। ਡਿਿੇਂ ਡਿਿੇਂ 
ਡਜ਼ਆਦਾ ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਮਰਦੀਆ ਂਹਿ, ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਹਾਿੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਡਪਊਟਰ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਡਿਮੇਂਡਸਆ ਡਦਮਾਗ ਤੇ ਡਿਿੇਂ ਅਸਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀ ਐਡਿਮੇਡਟਿ ਪੁਡਸਤਿਾ ਡਿੱਚ ਿੀ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 
ਦੇਡਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ alzheimers.org.uk/braintour

ਕਝੁ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਕਉਂ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ
ਇਹ ਹਮੇਿਾ ਹੀ ਸਪਿਟ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਡਿ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਡਿਉਂ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਿਦਡਿ 
ਿਈਆ ਂਨੂੰ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ। ਇਹ ਉਮਰ, ਿੀਿਾ,ਂ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਿੀਿਿਿੈਲੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ 
ਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ ੈ(ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਿਸਰਤ, ਭਿੋਿ ਿਾ ਂਡਸਗਰਟ ਪੀਣਾ)। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 450, Risk factors for 
dementia
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ਹਰੋਿਾ ਂਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ:
■	     ਭਾਿਾ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੱਡਸਆ, ਡਿਿੇਂ ਡਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿੋਈ ਸਹੀ ਿਬਦ ਲੱਭਣਾ
■  ਘਬਰਾਹਟ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਿੋ ਡਿਹਾ ਿਾ ਡਰਹਾ ਹ ੈਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ 

ਲੱਗਣਾ 
■	 ਡਤਿੰ ਪੈਮਾਡਿਆ ਂਤ ੇਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾਂ
■  ਹਰਰੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ 

ਦੁਿਾਿਾ ਂਤ ੇਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਡਦੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਸੱਡਿਆ ਂਦੇ ਿਾਲ ਭਰਿਡਮਤ ਹ ੋਿਾਣਾ। 
■	 ਿਧੇਰੇ ਗਰੈ-ਡਮਲਣਸਾਰ ਹ ੋਿਾਣਾ ਿਾ ਂਡਮਿਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਿਾ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚਾ 616, Alzheimer's disease: 
Understanding your diagnosis

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਡਕਸਮਾਂ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਡਿਦਾਿੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 
95 ਪ੍ਤੀਿਤ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਡਿਸਮਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੋਈ ਇਿੱ ਹਏੋਗੀ – ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ, 
ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ (DLB) ਿਾ ਂਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ (FTD)। ਇਿ੍ਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਡਿਸਮਾ ਂਦਾ ਿਰਣਿ ਹਠੇਲੇ ਪੰਡਿਆ ਂਤੇ ਿੀਤਾ 
ਡਗਆ ਹ।ੈ

ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਿਸਮ ਹ।ੈ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਹਰੋ ਿਾਰਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਿ ਲਈ, ਪੰਿਾ 23 ਦੇਖੋ। 

ਐਲਜਾਈਮਰ ਰਗੋ

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰ
ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰ ‘ਪਲਾਿ’ ਅਤ ੇ‘ਟੈਂਗਲਜ਼’ ਿਾਮਿ ਸਰੰਚਿਾਿਾ ਂਬਣ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ। 
ਇਹ ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਦੇ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਤ ੇਇੱਿ ਦੂਿੇ ਿਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰਿ ਦੇ 
ਤਰੀਿੇ ਡਿਚੱ ਰੁਿਾਿਟ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ, ਅਤ ੇਆਡਖਰਿਾਰ ਇਸਦੇ ਿਾਰਿ ਉਹ ਮਰ 
ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ।

ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਿੁਝ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਰਸਾਇਣਾ ਂ
ਦੀ ਿਮੀ ਿੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਿ੍ਾ ਂਰਸਾਇਣਾ ਂਦੇ ਘਟ ੇਪੱਧਰਾ ਂਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ 
ਸੰਦੇਿ ਉਂਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿਹੀਂ ਿਾਦੇਂ ਡਿਿੇਂ ਿਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿ
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਹਲਿੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀ ਹਾਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਿੁਰੂ 
ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਹਾਲੀਆ ਂਘਟਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਿਾ ਂਿਿੀਂ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਡਸੱਖਣ 
ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ। ਅਡਿਹਾ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਪਡਹਲੇ ਡਹੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹਣੋ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਿੋ 
ਅਿਸਰ ਯਾਦਦਾਿਤ ਅਤ ੇਡਸੱਖਣ ਦਾ ਡਹੱਸਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾ ਂਿਾ ਂਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਡਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹਿ, ਭੁਲੱ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ।ੇ 

ਵਸਕਲੂਰ ਡਿਮੇਂਡਸਆ

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰ
ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਿ ਸਪਲਾਈ ਡਿਚੱ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਮੁਿਿਲਾ ਂਦੇ 
ਿਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ– ‘ਿਸਿੂਲਰ’ ਿਬਦ ਖੂਿ ਦੀਆ ਂਿਾੜੀਆ ਂਿਾਲ ਸਬਧੰਤ ਹ।ੈ ਤਤੰੂ 
ਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿੀਡਿਤ ਰਡਹਣ ਲਈ ਖੂਿ ਤੋਂ ਆਿਸੀਿਿ ਅਤ ੇਪੋਿਿ-ਤਤੱਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਲੋੜੀਦੇ ਖੂਿ ਤੋਂ ਬਗਰੈ, ਇਹ ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਮਰ ਿਾਣਗੀਆ।ਂ

ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਿਈ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ। ਇੱਿ ਡਿਸਮ, ਸਟਰਿਿੋ (ਡਦਮਾਗੀ ਦੌਰੇ) 
ਦੇ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ(ਇਸਨੂੰ ਸਟਰਿਿੋ-ਸਬਧੰੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਦੂਿੀ ਡਿਸਮ, 
ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਿੰੂਘੇ ਡਹੱਡਸਆ ਂਤਿ ਖੂਿ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ(ਇਸਨੂੰ 
ਸਬਿੋਰਡਟਿਲ ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ)ੈ।

ਸਟਰਿਿੋ ਉਦੋਂ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਿਦੋਂ ਇਿੱ ਥੱਿਾ, ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਡਿਸੇ ਡਹੱਸੇ ਡਿਚੱ ਖੂਿ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ 
ਰੋਿਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਿਦੋਂ ਖੂਿ ਦੀਆ ਂਿਾੜੀਆ ਂਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਫੱਟ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ। ਿਸਿੂਲਰ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਈ ਿਾਰੀ ਇੱਿ ਿੱਿਾ ਸਟਰਿਿੋ ਆਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਇਸਨੂੰ ਸਟਰਿਿੋ-ਉਪਰੰਤ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ)ੈ। ਿਦਡਿ ਿਧੇਰੇ ਿਾਰੀ, ਇਹ ਿਈ ਛੋਟ ੇਸਟਰਿਿੋਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਉਂਦਾ ਹ ੈ(ਡਿਸਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਇਿਫਾਰਿਟ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਿਡਹੰਦੇ ਹਿ)।

ਸਬਿੋਰਡਟਿਲ ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ – ਿਦੋਂ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਖਰਾਬ ਡਹੱਡਸਆ ਂਡਿਚੱ ਖੂਿ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਮਾੜਾ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ– ਤਾ ਂਅਡਿਹਾ ਅਿਸਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਧਮਣੀਆ ਂਦੇ ਸੰਿੁਡਚਤ ਹਣੋ ਦੇ 
ਿਾਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿੋ ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਿ ਸਪਲਾਈ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ।
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11
ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿ
ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿੁਭਿ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਾਿ ਇਸ ਗਲੱ ਤੇ ਡਿਰਭਰ ਿਰਣਗੇ 
ਡਿ ਡਦਮਾਗ ਦਾ ਡਿਹੜਾ ਡਹੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹ ੋਡਗਆ ਹ।ੈ ਸਧਾਰਿ ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿਾ ਂਡਿਚੱ 
ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਜੇ਼ੀ ਿਾਲ ਸੋਚਣ ਿਾ ਂਡਧਆਿ ਡਟਿਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਿਾਮਲ 
ਹ।ੈ ਅਡਿਹੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਅਿਧੀਆ ਂਿੀ ਆ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਤੁ ਡਜ਼ਆਦਾ 
ਘਬਰਾਏ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਉਦਾਸੀਿ ਿਾ ਂਉਤਸੁਿ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਚਲੀ ਿਾਣਾ, ਿੁਰੂਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ ਹਮੇਿਾ ਆਮ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਿੱਿਾ ਸਟਰਿਿੋ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਚਾਿਿ ਿੁਰੂ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਡਫਰ ਇਹ ਸਡਥਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਿਾ,ਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਿਾਲ ਥੋੜੇ ਡਬਹਤਰ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। ਡਫਰ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੋਈ ਹਰੋ ਸਟਰਿਿੋ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤਹੁਾਿੇ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਿਈ ਛੋਟ ੇਸਟਰਿਿੋ ਆਏ ਹਿ, ਤਾ ਂਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਡਗਰਾਿਟ ਅਿੁਭਿ ਿਰਿ ਦੀ 
ਬਿਾਏ, ਤਹੁਾਿੇ ਲੱਛਣ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਡਥਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਡਫਰ ਬਾਿੀ ਦੇ ਚਰਿਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਬਦਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਸਬਿੋਿਡਟਿਲ ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਿੇ ਲੱਛਣ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਿਾਲ ਬਦਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਅਿਸਰ ਘੱਟ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚਾ 614, Vascular dementia: 
Understanding your diagnosis

ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਡਵਦ ਡਲਵਾਇ ਬਾਿੀਜ 
(Dementia with Lewy bodies – DLB)

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਅਡਿਹ ੇਪੋ੍ਟੀਿਾ ਂਦੇ ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਗੁਡੱਛਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਦੇ ਅਦੰਰ ਡਿਿਡਸਤ ਹੁਦੇੰ ਹਿ, ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ 
ਿਡਹਦੇੰ ਹਿ। ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਪਲੈਿ ਅਤ ੇਟੈਂਗਲਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਿ, ਉਹ ਡਦਮਾਗ ਦੀ 
ਿਾਰਿ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਡਿਚੱ ਰੁਿਾਿਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਿੈਡਮਿਲ ਸੰਦੇਿ-ਿਾਹਿਾ ਂਦੇ 
ਪੱਧਰਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਿ ਡਿਸਦੇ ਿਾਰਿ ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਮਰ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ।

ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਡਿਿਸਿ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਿੀ ਦੇਡਖਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਪਾਰਡਿਿਸਿ ਰੋਗ ਿਾਲਾ ਡਿਅਿਤੀ, ਡਿਿੇਂ ਡਿਿੇਂ ਉਸਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਿਧਦੀ ਹ,ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਡਿਿਸਤ ਹਣੋ ਦੇ ਉੱਚੇ ਿੋਖਮ ਤ ੇਹ।ੈ ਿੇ ਉਹ ਅਡਿਹਾ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਤਾ ਂਇਸਨੂੰ ਪਾਰਡਿਿਸਿ 
ਰੋਗ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਡਹਣਾ 
ਮੁਿਿਲ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਅਗੱ ੇਦੀ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਰਿ-ਡਿਤਰਿ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਨੂੰ ਹਲੱ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਲੱਛਣ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰਰੋਜ਼ 
ਿਖੱ-ਿੱਖ ਹੁਦੇੰ ਹਿ। 

ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹ,ੋ ਬਾਰੇ ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਆ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ, ਡਿਿੇਂ:
■	 ਦੂਰੀਆ ਂਦਾ ਅਦੰਾਿਾ ਲਗਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹਣੋਾ 
■	 ਡਤੰਿ ਪੈਮਾਡਿਆ ਂਤ ੇਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾਂ
■	 ਅਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖਣਾ ਿੋ ਅਸਲ ਡਿਚੱ ਮੌਿੂਦ ਿਹੀਂ ਹਿ (ਡਦਰਿਿਟੀ ਭਰਿਮ)। 

ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਡਿਿਸਿ ਰੋਗ ਡਿਚੱ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਿੀ ਅਿੁਭਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਿ੍ਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਿ: 
■	 ਘੱਟ ਅਤ ੇਿਡਠਿ ਹਰਿਤਾਂ
■	 ਸੰਤੁਲਿ ਡਿਚੱ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂ
■	 ਡਿਸੇ ਬਾਹਂ ਿਾ ਂਲੱਤ ਦਾ ਿੰਬਣਾ।

ਿੀਂਦ ਡਿਚੱ ਰੁਿਾਿਟ ਦੀਆ ਂਿੈਲੀਆ ਂਿੀ ਆਮ ਹਿ। ਡਫਰ ਿੀ, ਤਹੁਾਿੀ ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਅਿਸਰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹਏੋਗੀ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚਾ 37, Dementia with Lewy 
bodies: Understanding your diagnosis
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ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪਰੋਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ (FTD)

ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਦੰਰ
ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਬਦ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਸਡਥਤੀਆ ਂਦੀ ਿੇ੍ਣੀ ਨੂੰ ਿਾਮਲ ਿਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਡਿਚੱ ਡਪਿਸ ਰੋਗ ਡਿਹਾ ਡਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਦ ਦਾ ਿਈ ਿਾਰ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਅਿੇ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ, ਫਰੰਟਲ ਅਤ ੇਟਮੇਪੋਰਲ ਲੋਬਸ ਿਾਮਿ 
ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾ ਂਡਿਚੱ ਹਈੋਆ ਂਖਰਾਬੀਆ ਂਦੇ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਖੇਤਰ, ਡਿਿਹਾਰ, 
ਭਾਿਿਾਤਮਿ ਪ੍ਤੀਡਿਡਰਆਿਾ ਂਅਤ ੇਭਾਿਾ ਿੁਿਲਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਯਡੰਤਰਿਤ ਿਰਦੇ ਹਿ। 

ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚੱ, ਅਸਧਾਰਿ ਪੋ੍ਟੀਿਾ ਂਦੇ ਗੁਛੇੱ ਇਿ੍ਾ ਂਲੋਬਸ ਦੇ ਅਦੰਰ 
ਤਤੰ ੂਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਇਿੱਤਰ ਹ ੋਿਾਦੇਂ ਹਿ ਡਿਸ ਿਾਰਿ ਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂਮਰ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ। 
ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਰਸਾਇਣ ਿੋ ਡਦਮਾਗ ਤਿ ਸੰਦੇਿ ਲੈ ਿੇ ਿਾਦੇਂ ਹਿ, ਿੀ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹੁਦੇੰ ਹਿ।

ਛੇਤੀ ਬਦਲਾਿ
ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ 40, 50 ਅਤ ੇ60 ਦੀ ਉਮਰ 
ਡਿਚੱ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰਦਾ ਹ ੈ(ਡਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲੋਂ ਛੋਟ ੇਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ 
ਿਾ ਂਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਇੋਆ ਹ)ੈ। ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਦੀਆ ਂਡਤੰਿ ਿਖੱ-
ਿਖੱ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ, ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿਹਾਰ-ਸਬਧੰੀ ਰੂਪਾਤਂਰ (behavioural variant), 
ਡਸਮੇਂਡਟਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ (semantic dementia) ਅਤ ੇਡਿਿਾਸਿੀਲ ਗਰੈ-ਪ੍ਿਾਹੀ 
ਅਫਾਡਸਆ (progressive non-fluent aphasia) ਿਡਹੰਦੇ ਹਿ।

ਡਿਿਹਾਰ-ਸਬਧੰੀ ਰੂਪਾਤਂਰ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਦੇ ਿਾਲ, ਡਿਅਿਤੀਤਿ ਿਾ ਂ
ਡਿਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਬਦਲਾਿ ਅਿਸਰ ਪਡਹਲਾ ਂਿੋਡਟਸ ਿੀਤੇ ਿਾਦੇਂ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੈ-
ਡਮਲਣਸਾਰ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਇਝੰ ਲਗ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਿੇ ਲੋਿਾ ਂਬਾਰੇ ਡਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਿਾਹ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਸਮਾਿਿ ਤਰੌ ਤ ੇਅਢਿੁਿੀਆ ਂਡਟੱਪਣੀਆ ਂਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
ਤਸੁੀਂ ਿਨੂੰਿੀ ਿਾ ਂਆਿੇਗੀ ਿੀ ਬਣ ਸਿਦੇ ਹ ੋ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸਧਾਰਿ ਭਿੋਿਾ ਂ
ਲਈ ਸਿਿ ਡਿਿਡਸਤ ਿਰਿਾ।

ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਡਸਮੇਂਡਟਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਬਲੋ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਪ੍ਿਾਹੀ ਤਾ ਂਹੁਦੇੰ ਹਿ 
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿੁਝ ਿਬਦਾ ਂਦਾ ਅਰਥ ਿਾ ਂਸਮਝ ਖੋ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਿਾਸਿੀਲ ਗਰੈ-ਪ੍ਿਾਹੀ ਅਫਾਡਸਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿੀ ਭਾਿਾ ਿੀ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਲੋ ਧੀਮੇ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਅਤ ੇਬਹਤੁ ਡਜ਼ਆਦਾ ਿਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਤਹੁਾਿੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀ।

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਕਿਾਬਚਾ 687, Frontotemporal 
dementia: Understanding your diagnosis

ਡਮਕਸਿ ਡਿਮੇਂਡਸਆ
ਿਝੁ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਇਿੱ ਤੋਂ ਿਧ ਡਿਸਮ ਦੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹੁਦੇੰ ਹਿ। ਇਸਨੂੰ ਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਮੇਲ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਾਲ ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਹ।ੈ ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਮੇਲ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ 
ਬਾਿੀਜ਼ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੰਭਾਿਿਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਦੋ ਡਿਸਮਾ ਂਦੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਿੁਭਿ ਿਰੋਗ।ੇ
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ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਡਵਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ (ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡਵਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ 
ਿਰੁਆੂਿ – young-onset dementia)
ਯਿੇੂ ਡਿਚੱ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 42,000 ਲੋਿਾ ਂਦਾ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿ ਪਹੁਚੰਣ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਦਾਿ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਿਸਰ ‘ਿਿਾਿੀ ਦੀ ਅਿਸਥਾ 
ਡਿਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ’, ‘ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਛੇਤੀ ਿੁਰੂਆਤ’ ਿਾ ਂ‘ਿੰਮ ਿਰਿ ਿਾਲੀ 
ਉਮਰ ਡਿਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ’ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ

ਿ ੇਤਸੁੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਡਿਸੇ ਡਿਸਮ ਦਾ ਿੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਿਡਸਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਡਫਰ ਿੀ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਡਿਸਮ ਦਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹ,ੈ 
ਡਿਿੇਂ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾ ਂਡਿਿਸੀ ਿਾਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋਈ ਹਰੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ। 
ਡਸਰਫ ਇੱਿ-ਡਤਹਾਈ ਿਿਾਿ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਐਲਿਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਹ।ੈ

ਿਦਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੁਝ ਲੱਛਣ ਇੱਿੋ ਡਿਹ ੇਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਤਸੁੀਂ ਅਿਸਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰੋਗ ੇਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਏੋਗੀ। ਤਹੁਾਿੇ ਪਡਰਿਾਰ ਡਿਚੱ ਿਿਾਿ ਲੋਿ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਤੁਹਾਿੀਆ ਂਡਿਤੱੀ 
ਪਤ੍ੀਬਧੱਤਾਿਾ ਂਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿਿੇਂ ਮਾਰਡਗਿ, ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਿੱਖ-ਿਖੱ ਰੂਚੀਆ ਂਅਤ ੇਉਮੀਦਾ ਂਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿ ਡਿਿੇਂ ਤੁਸੀਂ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਚੰਗੀ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਉਿ੍ਾ ਂਮੱੁਡਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਿਾਲੇ ਿੌਿਿਾਿ ਲੋਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਡਿਤੱੀ ਮੱੁਡਦਆ,ਂ 
ਿਰਿਾਈਡਿਗੰ ਅਤ ੇਿਰਡਿੰਗ ਉੱਤ ੇਸੈਿਿਿ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਾਠ 4, ਅਗੱ ੇਦੀ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ 
ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਿੋ ਪੰਿਾ 63 ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਿਾਿ ਲੋਿਾ ਂ
ਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰਿਾ 100 ਦੇਖੋ।

ਹਰੋ ਡਵਸਡਿਰਿਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚਾ 688, Young-onset 
dementia: Understanding your diagnosis

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਅਿ ੇਡਸਿੱਣ-ਸਬਧੰੀ ਅਯਗੋਿਾਵਾਂ
ਡਸੱਖਣ-ਸਬਧੰੀ ਅਯਗੋਤਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਿਾ,ਂ ਿਾਉਿ ਡਸੰਿਰੋਮ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਡਿਚੱ 
ਹੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ(ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ)। ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਅਤ ੇਡਸੱਖਣ-ਸਬਧੰੀ ਅਯਗੋਤਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਿਰੂੁਆਤੀ ਲੱਛਣ ਥੋੜ੍ਹ ੇਿਖੱਰੇ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਿ – ਤਹੁਾਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਡਿਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਅਿੁਭਿ ਹਣੋ ਦੀ 
ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹ।ੈ ਿੋ ਮਦਦ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਤਹੁਾਿੀ ਸਮਝ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਿੇਂ 
ਗਲੱਬਾਤ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਅਿੁਿਲੂ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 430, , Learning disabilities 
and dementia, ER1, What is dementia?

ਿਰਾਬ-ਸਬਧੰੀ ਡਦਮਾਗ ਦੀ ਹਾਨੀ (ਕੋਰਸਾਕੋਫਜ ਡਸਿੰਰਮੋ ਸਮਿੇ)
ਿਰਾਬ-ਸਬਧੰੀ ਡਦਮਾਗ ਦੀ ਹਾਿੀ (ARBD) ਿਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਡਿਯਡਮਤ ਰੂਪ ਡਿਚੱ ਬਹਤੁ 
ਡਜ਼ਆਦਾ ਿਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਿਾਰਿ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਮੱਧਮ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ 
ਿਰਦੀ ਿਾਪਦੀ ਹ।ੈ ARBD, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਡਿਸਮ ਿਹੀਂ ਹ ੈਪਰ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਇਿੋੱ 
ਡਿਹ ੇਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਡਿਿੇਂ ਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀ ਹਾਿੀ ਅਤ ੇਡਿਰਣਾ ਲੈਣ ਡਿਚੱ ਸਮੱਡਸਆਿਾ।ਂ 
ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਿਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬਦੰ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਚੰਗਾ ਭਿੋਿ ਲੈਂਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਬਧੋਾਤਮਿ ਬਹਾਲੀ ਹਈੋ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਿੰਿ ਿਾ ਂਪੂਰੀ ਡਰਿਿਰੀ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 438, What is alcohol-
related brain damage?

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦ ੇਸਭ ਿੋਂ ਦਰੁਲੱਭ ਕਾਰਨ
ਡਿਆਪਿ ਿੇ੍ਣੀ ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸਡਥਤੀਆ ਂਦੇ ਿਾਰਿ ਿੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਦੁਰਲੱਭ ਹਿ, ਅਤ ੇਇਿੱਠੇ ਡਮਲ ਿੇ ਿੱੁਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਡਸਰਫ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਤੀਿਤ ਦਾ 
ਿਾਰਿ ਬਣਦੇ ਹਿ। ਹਾਲਾਡਂਿ, ਇਹ ਿੌਿਿਾਿ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਬਹਤੁ ਆਮ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 442, Rarer causes of 
dementia
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2
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾ:ਂ ਇਲਾਜ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਸਤ ੇਿੋਈ ਡਗਆਤ ਇਲਾਿ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਲਾਿ ਡਿਚੱ 
ਦਿਾ ਿਾਲਾ ਅਤ ੇਦਿਾ-ਰਡਹਤ ਦੋਿੇਂ ਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣ, ਦੂਿੀਆ ਂਡਚਡਿਤਸਿੀ 
ਸਡਥਤੀਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿੀਿਿਿੈਲੀ ਡਿਚੱ 
ਬਦਲਾਿ ਿਰਿੇ ਿਾਮਲ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਿਾਲ, ਿਈ ਸਾਲਾ ਂ
ਤਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ ਸੰਭਿ ਹ।ੈ

ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਾਈਆ ਂ
ਡਿਿਡਸਤ ਿੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਿ:

■  ਿਿੇੋਪੇਡਜ਼ਲ (donepezil) 
■  ਡਰਿਾਸਡਟਗਮਾਈਿ (rivastigmine) 
■  ਗਾਲਂਟਾਮਾਈਿ (galantamine)

■  ਮੇਮਾਟਾਈਿ (memantine) – ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਅਤੰਲੇ ਚਰਿਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ। 

ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਥੋੜ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ 
ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੀ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਇੱਿ 
ਡਦੱਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ ਹ,ੈ 
ਿਾ ਂਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ ੈਿੋ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਅਤ ੇਿਸਿੂਲਰ 
ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹ।ੈ 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਉਡਚਤ 
ਿਹੀਂ ਹਿ। ਤਹੁਾਨੂੰ, ਤਹੁਾਿ ੇਿੁਝ ਲੱਛਣਾ ਂਲਈ ਉਦਾਸੀਿਤਾ-ਰੋਧੀ 
ਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਡਦੱਤੀਆ ਂਿਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਿਸਿਲੂਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਿੇ 
ਅਦੰਰ ਮੌਿੂਦ ਡਿਸੇ ਿੀ ਸਡਥਤੀ ਦਾ ਇਲਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂ
ਡਲਖੱੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆ,ਂ ਡਿਿੇਂ ਉੱਚ ਲਹ ੂਦਾ ਦਬਾਅ ਿਾ ਂਡਦਲ 
ਦੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ।ਂ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹ ੇਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣਾ ਂਤੋਂ ਿੀ ਲਾਭ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ 
ਦਿਾਈਆ ਂਿਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਿੱ ਉਦਾਹਰਣ ਬਧੋਾਤਮਿ ਉਤਿੇਿਾ 
ਦੀ ਹ,ੈ ਡਿਸ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਸਡਰਿਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਬਦਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਬਝੁਾਰਤਾ ਂਹਲੱ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਿਾ ਂਿਰਤਮਾਿ ਮਾਮਡਲਆ ਂਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਿਰਿਾ ਿਾਮਲ ਹ।ੈ ਦੂਿੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿੀਿਿ ਸਮਾਿਿ ਿਾਰਿ 
ਦਖਲ ਦੀ ਹ ੈਡਿੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਦੇ ਅਿੁਭਿਾ ਂਦਾ ਡਰਿਾਰਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ 
ਸਰੈਿਪ ਬੁਿੱ, ਫੋਟ ੋਐਲਬਮ ਡਿਚੱ ਿਾ ਂਿੰਡਪਊਟਰ ਦੇ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਾਲ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਅਤ ੇਮੱਧਮ ਚਰਿਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਲਈ।
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ਇਲਾਿ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਿਰਤਮਾਿ ਡਿਚੱ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਸਤ ੇਿੋਈ ਡਗਆਤ ਇਲਾਿ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਡਫਰ ਿੀ, 
ਡਿਡਗਆਡਿਿ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਪੰਿਾ 123 ਤ ੇਖੋਿ ਿਾਮਿ ਸੈਿਿਿ ਦੇਖੋ। 

ਹਾਲਾਡਂਿ, ਅਡਿਹੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਹਿ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਦੀ ਡਿਸਮ ਤੇ ਡਿਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਏੋ, ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਿੁਝ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਿ ਿਾ ਂਥੋੜ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰੋਿ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਦਿਾ-ਰਡਹਤ 
ਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣ ਅਤ ੇਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ (ਡਿਿੇਂ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਅਤ ੇਸਲਾਹ, ਦੂਡਿਆ ਂਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਸਡਰਿਅ ਰੱਖਣਾ) ਿੀ 
ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ 

ਦੂਿੀਆ ਂਡਬਮਾਰੀਆ ਂਿਾ ਂਸੰਰਿਮਣਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪ੍ਬਡੰਧਤ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ– ਪੰਿਾ 49 ਤੇ 
ਡਸਹਤਮੰਦ ਰਡਹਣਾ ਿਾਮਿ ਸੈਿਿਿ ਦੇਖੋ।
 

ਐਲਜਾਈਮਰ ਰਗੋ
ਚਾਰ ਅਡਿਹੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦਾ ਡਿਿਾਸ ਿੀਤਾ ਿਾ ਚੱੁਿਾ ਹ ੈਿੋ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਿਝੁ ਰਸਾਇਡਣਿ ਬਦਲਾਿਾ ਂਨੂੰ ਲਿਿ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ ਿੋ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਡਿਚੱ 
ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਯਾਦਦਾਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਿ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਿੇ ਡਿਸਮਾ ਂਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਲਈ ਿੀ 
ਲਾਭਿਾਰੀ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਹ ਿੁਝ ਦੂਿੇ ਡਿਸਮ ਦੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚੱ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਿਿੇੋਪੇਡਜ਼ਲ (donepezil), ਡਰਿਾਸਡਟਗਮਾਈਿ (rivastigmine) ਅਤੇ 
ਗਾਲਂਟਾਮਾਈਿ (galantamine)
ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਹਲਿਾ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਿ੍ਾ ਂਡਤਿੰ ਦਿਾਈਆ ਂ
ਡਿਚੱੋਂ ਇੱਿ ਡਲਖੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ:ੈ
■	 ਿਿੇੋਪੇਡਜ਼ਲ (donepezil)
■	 ਡਰਿਾਸਡਟਗਮਾਈਿ (rivastigmine)
■	 ਗਾਲਂਟਾਮਾਈਿ (galantamine)

ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ ੈਡਿਸ ਡਿਚੱ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੀ ਮੱੁਖ ਿਾਰਿ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਇੱਿ ਦਿਾਈ ਡਲਖੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮਾਿ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ, ਇਹ ਐਸੇਟਾਇਲਿੋਲੀਿ 
ਿਾਮਿ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੀ ਹ ੈਡਿਸਦੇ ਿਾਲ ਸੰਦੇਿ ਡਦਮਾਗ ਤਿ ਪਹੁਚੰਦਾ 
ਹ।ੈ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਿਮੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਪਡਹਲੇ ਸਥਾਿ ਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਿੇਿਗੱ ਦੁਆਰਾ ਡਲੱਖੀਆ 
ਿਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ:ੈ
■	 ਡਿਿੇਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਮੁਹਾਰਤ ਿਾਲਾ ਿੀਪੀ
■  ਮੈਮਰੀ ਿਲੀਡਿਿ ਡਿਖੇ ਇਿੱ ਮਿੋਰੋਗ-ਡਚਡਿਤਸਿ (ਿਾਿਟਰ ਿੋ ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ 

ਡਿਚੱ ਮਾਹਰ ਹ)ੈ 
■  ਿਰਾ-ਡਿਡਗਆਿ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਿਾਿਟਰ ਿੋ ਬਜ਼ਪਰਗ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਸਰੀਰਿ ਡਸਹਤ ਡਿਚੱ 

ਮਾਹਰ ਹ)ੈ
■  ਇੱਿ ਡਿਊਰੋਲੋਡਿਸਟ (ਿਾਿਟਰ ਿੋ ਤਤੰ ੂਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀਆ ਂਡਬਮਾਰੀਆ ਂਡਿਚੱ ਮਾਹਰ ਹ)ੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ ਆਮ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿੀਪੀ ਿਾ ਂਸਲਾਹਿਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਇੱਿ 
ਡਿਯਡਮਤ ਸਮੀਡਖਆ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਏੋਗਾ।

ਸੰਭਾਿੀ ਲਾਭ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਾਈਆ ਂਥੋੜ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾ ਂਡਿਚੱ ਮਦਦਗਾਰ ਲਗ ਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਫਾਇਡਦਆ ਂਡਿਚੱ ਉਤਸੁਿਤਾ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਹੇਤਰ ਪੇ੍ਰਿਾ, ਯਾਦਦਾਿਤ, 
ਇਿਾਗਰਤਾ ਅਤ ੇਦੈਡਿਿ ਿੀਿਿ ਦੀਆ ਂਿੁਿਲਤਾਿਾ ਂਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ
ਇਿ੍ਾ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਭੁਖੱ ਦੀ ਿਮੀ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ ਅਤ ੇਦਸਤ 
ਿਾਮਲ ਹਿ। ਇਹ ਡਸਰਫ, ਔਸਤਿ ਤਰੌ ਤ ੇ10 ਡਿਚੱੋਂ ਡਸਰਫ ਇੱਿ ਡਿਅਿਤੀ ਤ ੇਪ੍ਭਾਿ 
ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ। ਿੇ ਿੋਈ ਦਿਾ ਸਮੱਡਸਆ ਪੈਦਾ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀ 
ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛਿੱ ਿੇ ਿੋਈ ਹਰੋ ਦਿਾ ਅਿਮਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ
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ਇਲਾਿ

ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ (Memantine)
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਮੱਧਮ ਚਰਿ ਤ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਪੰਿਾ 28 ਤੇ ਡਦੱਤੀਆ ਂਡਤੰਿ 
ਦਿਾਈਆ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ ੋ– ਿਾਇਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਰਿ – ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ ਪਦ੍ਾਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ ਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ 
ਅਡੰਤਮ ਚਰਿ ਡਿਚੱ ਿੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿਦੋਂ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹਤੁ ਗਭੰੀਰ 
ਹ ੋਿਾਦੇਂ ਹਿ। ਿਈ ਿਾਰੀ ਇਹ ਿੋਿੇਪੇਡਜ਼ਲ, ਡਰਿਾਸਡਟਗਮਾਈਿ ਿਾ ਂਗਾਲਂਟਾਮਾਈਿ ਦੇ 
ਿਾਲ ਇਿੱਠੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ, ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਿਾਮਿ ਇਿੱ ਿੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਭਾਿਾ ਂਤੋਂ ਤੰਤੂ ਿੋਡਿਿਾਿਾ ਂ
ਦੀ ਰੱਡਖਆ ਿਰਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ 
ਅਿਸਰ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਿੋ ਹਾਿੀਿਾਰਿ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

ਸੰਭਾਿੀ ਲਾਭ
ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ,ਥੋੜ੍ਹ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਮੱਧਮ ਅਤ ੇਅਡੰਤਮ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂ
ਦੇ ਿਧਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਚੇਤ ਰਡਹਣ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਉਤੇਿਿ ਿਾ ਂ
ਆਰਿਾਮਿ ਡਿਿਹਾਰ ਡਿਚੱ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਿੋ ਡਿ ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਅਤੰਲੇ 
ਚਰਿ ਡਿਚੱ ਡਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹਿ।

ਸੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ
ਦੂਿੀਆ ਂਡਤੰਿ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਲੁਿਾ ਡਿਚੱ ਮੇਮਾਿਟਾਈਿ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾੜੇ 
ਪਭ੍ਾਿ ਹੁਦੇੰ ਹਿ, ਡਫਰ ਿੀ ਇਸਦੇ ਿਾਰਿ ਚੱਿਰ, ਡਸਰਦਰਦ, ਥਿਾਿਟ, ਿਧ ਬਲੱਿ 
ਪ੍ਿੈਰ ਅਤ ੇਿਬਿ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੱਥਿੀਟ 407, Drug treatments 
for Alzheimer's disease

ਵਸਕਲੂਰ ਡਿਮੇਂਡਸਆ
ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਿਲੂਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਲਈ ਡਲਖੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਦੀ ਡਸਫਾਡਰਿ ਿਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਿਦੋਂ ਤਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਅਤੇ 
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਿਾਲ ਡਮਿਸਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ

ਹਾਲਾਡਂਿ, ਇਸਨੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਪਡਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਸਡਥਤੀਆ ਂਦਾ ਇਲਾਿ ਿਰਿ 
ਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈ ਿੇ, ਅਤ ੇਡਸਹਤਮੰਦ ਿੀਿਿਿੈਲੀ ਅਪਿਾ ਿੇ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ 
ਡਸਗਰਟ ਿਹੀਂ ਪੀਣਾ) ਿਸਿੂਲਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਧਣ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਿ੍ਾ ਂਪਡਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਸਡਥਤੀਆ ਂਡਿਚੱ ਇਹ ਿਾਮਲ ਹਿ: 
■	 ਉੱਚ ਲਹ ੂਦਾ ਦਬਾਅ 
■	 ਉੱਚ ਿੋਲੇਸਟਰਿਲੋ 
■	 ਸਟਰਿਿੋ 
■	 ਿਾਇਬਟੀਜ਼ 
■	 ਡਦਲ ਦੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ।ਂ

ਿੀਪੀ ਇਿ੍ਾ ਂਸਡਥਤੀਆ ਂਲਈ ਅਿਸਰ ਦਿਾਈਆ ਂਡਲਖੇਗਾ। ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ 
ਪਡਹਲਾ ਂਹੀ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਰਹ ੇਹਿੋੋ। ਿਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਡਿਯਡਮਤ 
ਚੈਿ-ਅਪ ਿਾਸਤ ੇਿਾਣਾ ਬਹਤੁ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ
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ਇਲਾਿ

ਦਜੇੂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ

ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ (Dementia with Lewy bodies)
ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਦ ਡਲਿਾਇ ਬਾਿੀਜ਼ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ 
ਿਰੂੁਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਦੱਤੀਆ ਂਿਾਦਂੀਆ ਂਡਤੰਿ ਦਿਾਈਆ ਂਡਿਚੱੋਂ ਇੱਿ ਡਦੱਤੀ 
ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈ(ਿਿੇੋਪੇਡਜ਼ਲ, ਡਰਿਾਸਡਟਗਮਾਈਿ ਿਾ ਂਗਾਲਂਟਾਮਾਈਿ)। ਇਹ ਖਾਸ 
ਤਰੌ ਤ ੇਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਿਲੀਫਦੇਹ ਲੱਛਣ ਹਿ, ਡਿਿੇਂ ਮਤੀਭਰਿਮ 
ਿਾ ਂਉਤਿੇਿਾ। 

ਦੂਿੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਹਿ ਿੋ ਿਈ ਿਾਰ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਬਹਤੁ ਡਜ਼ਆਦਾ ਰੁਿਾਿਟ ਿਾਲੀ ਿੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਤਰੁਣ-ਡਫਰਣ ਿਾ ਂਸੰਤੁਲਿ ਸਬਧੰੀ 
ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਲਈ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਦਿਾ ਲੇਿਿੋਪੋਾ (levodopa) ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਸਆ
ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਦੱਤੀਆ ਂਿਾਦਂੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੇ ਿਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਡਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਹਾਿੀਿਾਰਿ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਇਲਾਿ 
ਲਈ ਮਿਜ਼ਰੂੀ ਿਹੀਂ ਡਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਡਲੱਖੀਆ ਂਿਹੀਂ ਿਾਣਗੀਆ।ਂ

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਿਹਾਰ-ਸਬਧੰੀ ਰੂਪਾਤਂਰ ਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਦਾਸੀਿਤਾ-
ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆ ਂਡਲਖੀਆ ਂਿਾਣੀਆ ਂਆਮ ਹਿ। ਇਹ ਅਣਉਡਚਤ ਅਤੇ ਿਨੂੰਿੀ ਅਤੇ 
ਬਾਧਿਾਰੀ ਡਿਿਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾ ਂਡਵਚੱ ਿਜੋ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਿਿੇਂ ਇਲਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਖੋਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਿ। 
ਿਝੁ ਲੋਿ ਿੈਦਾਡਿਿ ਪਰੀਖਣਾ ਂਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਣਗ।ੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਲਈ, ਪੰਿਾ 123 ਤ ੇਖੋਿ ਿਾਮਿ ਸੈਿਿਿ ਦੇਖੋ।

ਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਿਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਿਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਦਿਾਉਣ ਆਓ ਿਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾ ਂਦੀ 
ਡਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

■  ਕੀ ਕੋਈ ਦਵਾ-ਰਡਹਿ ਇਲਾਜ ਹਨ ਡਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾ ਂ
ਪਡਹਲਾ ਂਅਜਮਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ

■	 ਿਸੁੀਂ ਮਨੂੈ ਇਹ ਦਵਾ ਡਕਉਂ ਦ ੇਰਹ ੇਹ?ੋ

■	 ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾ ਡਕਉਂ ਲਵਾ?ਂ
 ■	 ਮਨੂੈ ਇਹ ਡਕੰਨੀ ਦਰੇ ਲੈਣੀ ਹਏੋਗੀ? 
 ■	 ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਿੁਰਾਕ ਿੁਝੰਾ ਡਦਆ ਂਿਾ ਂਕੀ ਹਏੋਗਾ?
 ■	 ਕੀ ਮੈਂ ਡਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਜੂੀ ਦਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
 ■	 ਕੀ ਮੈਂ ਿਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ

■	 ਇਸ ਦਵਾ ਦ ੇਮਾੜ ੇਅਿ ੇਚਗੰ ੇਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
 ■	 ਇਹ ਮਰੇੀ ਡਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ?
 ■	 ਇਹ ਮਰੇ ੇਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਡਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਿ ਕਰਗੇੀ?
 ■	 ਇਹ ਮਰੇੀ ਰਜੋਮਰਾ ਦੀ ਡਜਦੰਗੀ ਨੂੰ ਡਕਵੇਂ ਸਧੁਾਰਗੇੀ?
 ■	 ਕੀ ਮੈਂ ਡਕਸ ੇਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ?ਂ
 ■	 ਮਨੈੂੰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਡਕਹੜ ੇਬਦਲਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਦਸੱਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

■	 ਕੀ ਿਹੁਾਿ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਡਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ 
ਹਾ?ਂ
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ਇਲਾਿ

ਦਵਾ-ਰਡਹਿ ਇਲਾਜ
ਡਸਰਫ ਦਿਾਈਆ ਂਹੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਇਲਾਿ ਿਾ ਂਪ੍ਬਧੰ ਿਰਿ ਦਾ ਇਿੱਮਾਤਰ 
ਤਰੀਿਾ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਹਰੋ ਿੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਿ ਿ ੋਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਡਿਚੱ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਲਈ ਿੁਝ ਆਮ ਦਿਾ-ਰਡਹਤ ਇਲਾਿ 
ਹਠੇਾ ਂਡਦੱਤੇ ਗਏ ਹਿ ਅਤ ੇਿੁਝ ਹਰੋ ਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣਾ ਂਨੂੰ ਪਾਠ 3, ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ, 
ਪੰਿਾ 39 ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਿਰਿੇ, ਡਿਚੱ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ ਹ।ੈ

ਦਿਾ-ਰਡਹਤ ਇਲਾਿ ਿੋ ਉਪਲਬਧ ਹਿ, ਅਤ ੇਇਿ੍ਾ ਂਲਈ ਹਿਾਲਾ ਡਿਿੇਂ ਡਲੱਤਾ ਿਾਣਾ 
ਹ,ੈ ਦੇਿ ਡਿਚੱ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ, ਮੈਮਰੀ ਸਰਡਿਸ ਿਾ ਂਸਥਾਿਿ 
Alzheimer’s Society ਨੂੰ ਿਰੇਡਿਆ ਂਲਈ ਪੱੁਛੋ। ਤਸੁੀਂ ਡਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿੁਝ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਿੀ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਬਧੋਾਿਮਕ ਪ੍ਰਿੋਸਾਹਨ ਡਚਡਕਿਸਾ
ਬਧੋਾਤਮਿ ਪ੍ਤੋਸਾਹਿ ਡਚਡਿਤਸਾ (Cognitive stimulation therapy – CST) 
ਦਾ ਉਦੇਿ ਤਹੁਾਿੇ ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਸਡਰਿਅ ਰੱਖ ਿੇ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਮਾਿਡਸਿ ਯਗੋਤਾਿਾ ਂਨੂੰ 
ਸੁਧਾਰਣਾ ਹ।ੈ ਅਡਿਹਾ ਬਹਤੁ ੇਸਾਰੇ ਡਿਿੇ-ਆਧਾਡਰਤ ਗਤੀਡਿਧੀ ਸੱਤਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿੀਤਾ 
ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਡਿਸਨੂੰ ਿਈ ਹਫ਼ਡਤਆ ਂਡਿਚੱ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਇੱਿ 
ਸੱਤਰ ਡਿਚੱ ਿਬਦਾ ਂਦੀ ਬਝੁਾਰਤਾ ਂਨੂੰ ਹਲੱ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਿਰਤਮਾਿ ਮਾਮਡਲਆ ਂਬਾਰੇ ਗਲੱ 
ਿਰਿਾ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਫਰ ਇੱਿ ਹਰੋ ਸੱਤਰ ਹਏੋਗਾ ਡਿਸ ਡਿਚੱ ਤਸੁੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ 
ਿਾਲ ਿੋਈ ਿੰਤਰ ਿਿਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ CST ਡਿਚੱ ਯਾਦ ਡਚਡਿਤਸਾ ਦੇ ਤਤੱ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹਿ 
(ਹਠੇਾ ਂਦੇਖੋ)। 

ਸੱਤਰਾ ਂਦੇ ਪਡਹਲੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਰਖਰਖਾਿ CST ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹੈ 
(ਘੱਟ ਿਾਰ, ‘ਟਪੋ-ਅਪ’ ਸੱਤਰ) ਤਾ ਂਿੋ ਲਾਭ ਿਾਰੀ ਰਡਹ ਸਿਣ। ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਸਬਤੂ 
ਹ ੈਡਿ CST ਡਿਹ ੇਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਮਾਿਡਸਿ ਯਗੋਤਾਿਾ ਂਅਤੇ 
ਿੀਿਿ ਡਮਆਰ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦੇ ਹਿ।

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका
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ਬਧੋਾਿਮਕ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਬਧੋਾਤਮਿ ਪੁਿਰਿਾਸ ਡਿਚੱ, ਮਿੋਡਿਡਗਆਡਿਿ ਿਾ ਂਡਿਿਸਾਇਿ ਥੈਰੇਡਪਸਟ, ਸਡਹਮਤ 
ਉਦੇਿ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਸੇ 
ਿਰੀਬੀ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋ਼ਿ ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਡਸੱਖਣਾ ਿਾ ਂ
ਭਿੋਿ ਪਿਾਉਣ ਡਿਹੀ ਿੀਿਿ ਿੁਿਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਡਸੱਖਣਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ 
ਿਰੂੁਆਤੀ ਚਰਿਾ ਂਡਿਚੱ, ਬਧੋਾਤਮਿ ਪੁਿਰਿਾਸ ਤਹੁਾਿੇ ਉਦੇਿਾ ਂਨੂੰ ਹਾਸਲ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਬਹੇਤਰ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਡਦਮਾਗ ਦੇ ਅਡਿਹ ੇਡਹੱਡਸਆ ਂਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਰਤਣ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਿ ੋਉਿ੍ਾ ਂਡਹੱਡਸਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ ਿੋ ਿੰਮ ਿਹੀਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ।

ਜੀਵਨਕਥਾ ਅਿ ੇਯਾਦਾ ਂਿਾਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ
ਿੀਿਿਿਥਾ ਦਾ ਿੰਮ ਉਹ ਹ ੈਡਿਸ ਡਿਚੱ ਤਸੁੀਂ ਸਰੈਿਪਬਿੁ, ਫੋਟ ੋਐਲਬਮ ਿਾ ਂ
ਇਲੈਿਟਰਿਡੋਿਿ ਐਪ ਿਰਤਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਡਿ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਦੇ ਿੇਰਡਿਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ 
ਸਿੋ ਅਤੇ ਡਰਿਾਰਿ ਿਰ ਸਿੋ। ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਅਿੁਭਿ, ਿਦਰਾ ਂਿਾ ਂਡਿਿਿਾਸ ਹ ੋਸਿਦੇ 
ਹਿ। ਿੀਿਿਿਥਾ ਦਾ ਿੰਮ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਾ,ਂ ਦੋਸਤ, ਿਾ ਂ
ਸਹਾਇਿ ਿਰਮੀ ਲਈ ਇੱਿ ਸੰਯਿੁਤ ਗਤੀਡਿਧੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਯਾਦਗਾਰ ਿੰਮ ਡਿਚੱ ਆਪਣ ੇਅਤੀਤ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਿਾ, ਫੋਟਆੋ,ਂ ਪਡਰਡਚਤ 
ਸਮਾਿ ਿਾ ਂਸੰਗੀਤ ਡਿਹ ੇਸੰਿੇਤਾ ਂਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਿਾਮਲ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ 
ਨੂੰ ਸਮੱੁਚੇ ਤਰੌ ਤ ੇਦੇਖਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਅਿੁਭਿਾ ਂਅਤ ੇਉਪਲਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪਛਾਣਿ ਡਿਚੱ 
ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਿਈ ਿਾਰ ਇਿ੍ਾ ਂਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੰਪੱਤੀਆ ਂਿਾ ਂਯਾਦ ਿਰਿ ਯਗੋ ਿਸਤੂਆ ਂ
ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਿਸੇ ਨੂੰ ਿਰਤਦੇ ਹਏੋ ਡਮਲਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਤਿਿੀਿਾ ਂ
ਲੋਿਡਪ੍ਅ ਹਿ ਡਿਉਂਡਿ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂਤਿ ਪਹੁਚੰ ਿਾਦਂੀਆ ਂਹਿ 
ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਿ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ

ਇਸ ਗਲੱ ਦਾ ਸਬਤੂ ਹ ੈਡਿ ਿੀਿਿਿਥਾ ਅਤ ੇਯਾਦ ਿਰਿਾਉਣ ਦੀ ਡਿਡਰਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 
ਤ ੇਿਦੋਂ ਿਾਲੋ-ਿਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਡਮਿਾਜ਼, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਿਤ ਡਿਹੀਆ ਂਿੁਝ 
ਮਾਿਡਸਿ ਯਗੋਤਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਤੁਸੀਂ 
ਿੌਣ ਹ ੋਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਤਹੁਾਿੀ ਅਤ ੇਦੂਡਿਆ ਂਦੀ ਇੱਿ ਡਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਡਿਡਿਧ 
ਿੀਿਿ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਤ ੇਡਧਆਿ ਿੇਂਦਡਰਤ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਡਿਚੱ ਅਿੇ ਿੀ ਿੁਿਲਤਾਿਾ ਂਅਤ ੇਰੂਚੀਆ ਂਹਿ।

ਸਗੰੀਿ ਅਿ ੇਰਚਨਾਿਮਕ ਕਲਾ ਥੈਰਪੇੀਆਂ
ਇਹ ਉਪਚਾਰਾਤਮਿ ਸੱਤਰ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਡਿਸ ਡਿਚੱ ਤਸੁੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ, 
ਿਚੱਦੇ, ਡਚੱਤਰਿਾਰੀ ਿਰਦੇ ਅਤ ੇਰਚਿਾਤਮਿ ਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਸਮੂਹ ਡਿਚੱ ਿਾ ਂ
ਡਿਅਿਤੀਗਤ ਰੂਪ ਡਿਚੱ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਅਗਿਾਈ ਡਿਸੇ ਡਸਖਲਾਈ-
ਪ੍ਾਪਤ ਪੇਿੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਰਚਿਾਤਮਿ ਥੈਰੇਪੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਿ ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਡਦਮਾਗ ਨੂੰ ਸਡਰਿਅ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂ
ਅਤੇ ਸਿ-ੈਪਗ੍ਟਾਿ ੇਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਪਰੂਕ ਥਰੈਪੇੀਆਂ
ਪੂਰਿ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਚੱ ਇਲਾਿਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਡਿਸਡਤਰਿਤ ਰੇਂਿ ਿਾਮਲ ਹ ੈਿੋ ਰਿਾਇਤੀ ਦਿਾ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਹਿ। ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਇਿ੍ਾ ਂਥੈਰੇਪੀਆ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ 
ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾਲ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਤੋਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੰਭਾਿੀ ਫਾਇਡਦਆ ਂਦੇ ਿੁਝ ਸਬਤੂ ਹਿ:
■  ਅਰੋਮਾਥੈਰੇਪੀ – ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਡਿੰਬ ੂਮਲ੍ਮ ਅਤ ੇਲੈਿਿੰਰ (ਆਰਾਮ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਲਈ)
■	 ਮਾਲਿ (ਅਿਾਤਂੀ ਲਈ)
■  ਚਮਿੀਲੀ ਰੋਿਿੀ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ – ਰੋਿਿੀ ਿਾਲੇ ਬਿਸੇ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਬਠੈਣਾ (ਿੀਂਦ ਡਿਚੱ 

ਰੁਿਾਿਟ ਿਾ ਂਉਦਾਸ ਡਮਿਾਜ਼ ਲਈ).

ਿਹੁਾਿ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਿ ੋਡਕ 
ਿਹੁਾਿੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਡਕਸ ਲਈ ਹਨ ਅਿ ੇਇਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਡਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਜਾ ਂਸਥਾਨਕ Alzheimer’s Society 
ਨੂੰ ਪੁਛੋੱ ਡਕ ਕੀ ਅਡਜਹੀਆ ਂਕੋਈ ਥਰੈਪੇੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਚਗੰਾ 
ਜੀਵਨ ਡਜਉਣ ਡਵਚੱ ਿੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
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ਿ ੇਤਹੁਾਿੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 
ਅਡਿਹੀਆ ਂਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੋ ਤਹੁਾਿੀ ਸੰਭਾਿੀ 
ਤਰੌ ਤ ੇਮੁਮਡਿਿ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਡਿਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਣਗੀਆ।ਂ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਡਹਣਾ, ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤ ੇਡਧਆਿ ਿੇਂਦਡਰਤ ਿਰਿਾ 
ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿੋ ਤਸੁੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਆਿੰਦ ਮਾਣ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾ ਂਡਰਿਤ ੇਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਡਿਸਦੇ 
ਿਾਲ ਸਮਾਈ ਿਰਿਾ ਔਖਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ 
ਹ ੈਡਿ ਉਹ ਡਿਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਤਹੁਾਿੀ ਘੱਟ ਿਦਰ ਿਰਣਗ ੇਿਾ ਂਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਣਗ।ੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਿਈ ਿਾਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਅਡਿਹ ੇਡਦਿਾ ਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਣੋ ਿਾਲੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ 
ਲੋਿ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਡਿਿੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਿਾਸਤ ੇਗਲੱ 
ਿਰਿਾ ਡਜ਼ਆਦਾ ਸਡਹਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ 
 
 
 
 
 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਯਾਦਦਾਿਤ ਸਬਧੰੀ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਹਿ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਿੱ ਿਿੱੀ 
ਿਾਇਰੀ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਿਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਿੈਲੰਿਰ ਿਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇ 
ਅਗੱ ੇਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਸਮਾਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੀ ਿੋਡਿਿ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਿਿੇਂ ਚਾਬੀਆ ਂਿਾ ਂਚਿਮੇ, ਦੋਿੇਂ ਇੱਿੋਂ ਥਾ ਂਤ ੇ– ਡਿੱਥੇ 
ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਡਦਖ ਿਾਿੇ, ਿਾਡਿ ਡਿਸੇ ਦਰਾਿ ਿਾ ਂਅਲਮਾਰੀ ਡਿਚੱ।
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਬਮਾਰ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰੋ। ਡਸਹਤਮੰਦ ਰਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ 
ਡਿਯਡਮਤ ਿਸਰਤ ਅਤ ੇਸੰਤਡੁਲਤ ਭਿੋਿ ਖਾਉਣ ਿਾਲ ਮਦਦ ਡਮਲ 
ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਯਡਮਤ ਮੁਆਇਡਿਆ ਂਦੀ ਡਿਿਸਥਾ ਿਰੋ, 
ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਡਿਯਡਮਤ ਦੰਦਾ-ਂਸਬਧੰੀ, ਿਜ਼ਰ ਦੀ ਅਤ ੇਸੁਣਿ-ਿਿਤੀ 
ਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰਿਾਓ। ਸਲਾਿਾ ਫਲੂ ਿੈਿਸੀਿ ਲਗਿਾਓ ਅਤ ੇਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਡਬਮਾਰ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰੋ ਤਾ ਂਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਾਿਟਰ ਨੂੰ ਡਦਖਾਓ। ਛੋਟੀਆ ਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਡਿਿੇਂ ਡਪਿਾਬ ਿਾ ਂਛਾਤੀ ਦੀ ਇਿਫੈਿਿਿ ਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਬਹਤੁ 
ਘਬਰਾਏ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤਸੁੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਪੰਿਾ 42 ਤ ੇਿਾਰੀ
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ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਡਿਚੱ ਬਦਲਾਿ ਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਦੇ ਿਾਰਿ 
ਉਦਾਸੀਿਤਾ ਿਾ ਂਉਤਸੁਿਤਾ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਅਡਿਹੀ ਸਡਥਤੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀਿਤਾ-ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆ ਂਡਲੱਖੀਆ ਂਿਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ 
ਅਤ ੇਗਲੱਬਾਤ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਸਲਾਹ-
ਮਿਿਰਾ ਿਾ ਂਬਧੋਾਤਮਿ ਡਿਿਹਾਰਾਤਮਿ ਥੈਰੇਪੀ (CBT)।

ਸਡਰਿਅ ਰਡਹਣ ਅਤ ੇਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ 
ਿਰੋ। ਇਸ ਿਾਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿੁਿਲਤਾਿਾ ਂਅਤ ੇਯਾਦਦਾਿਤ 
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਡਮਲ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਿਾਲ ਹੀ ਤਹੁਾਿੇ 
ਆਤਮ-ਸਿਮਾਿ, ਿੀਂਦ ਅਤ ੇਤਦੰਰੁਸਤੀ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿੇ 
ਸੰਭਿ ਹਿੋ,ੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਰਹ ੋਡਿਸਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ 
ਿਰਿਾ ਪਏ। ਡਿਿਸਾਇਿ ਥੈਰੇਡਪਸਟ (ਡਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਿੋ ਲੋਿਾ ਂਦੀ 
ਹਰਰੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਿੁਿਲਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹ)ੈ 
ਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਹ ੋਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਔਖੀਆ ਂ
ਲਗਦੀਆ ਂਹਿ।

ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਨੂੰ ਹਰੋ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੁਝ ਿਦਮ ਿੀ 
ਚੱੁਿ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਅਡਿਹਾ ਸਮਾਿ ਹਟਾ ਡਦਓ ਡਿਸ ਤ ੇਆਸਾਿੀ ਿਾਲ 
ਡਫਸਡਲਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਿਾਰਬਿ ਮੋਿੋਆਿਸਾਈਿ ਡਿਟਿੇਟਰ 
ਅਤ ੇਧੰੂਏ ਿਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਿਾਓ। ਤਸੁੀਂ ਪਲੱਗਾ,ਂ ਲਾਈਟਾ ਂਅਤੇ ਤਾਪ 
ਲਈ ਸਿਚੈਾਡਲਤ ਟਾਈਮਰ ਿੀ ਲਗਿਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਤਿਿਾਲੋਿੀ ਦੇ ਅਡਿਹ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਡਹੱਸੇ ਹਿ ਿ ੋਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ 
ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਇਲੈਿਟਰਿਡੋਿਿ ਦਿਾ 
ਡਰਮਾਈਂਿਰ, ਸਥਾਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਿਰਿ ਿੋ ਤਹੁਾਿੇ 
ਗਆੁਚ ਿਾਣ ਤ ੇਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਸਿੈਚਾਡਲਤ ਲਾਈਟਾ,ਂ ਅਤੇ 
‘ਬਦੰ ਹ ੋਿਾਣ ਿਾਲੇ’ ਉਪਿਰਿ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਗਸੈ, ਓਿਿ ਿਾ ਂਿਲਿੇ ਨੂੰ 
ਬਦੰ ਿਰਿਾ ਭੁਲੱ ਿਾਦੇਂ ਹ।ੋ

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱਲੇ ਿੀਿਿ ਿੀ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ 
ਡਜ਼ਆਦਾ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣਾ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਡਿਚੱ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਡਹਣਾ 
ਔਖਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਡਹਯਗੋ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ, ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਅਿੁਿਲੂ 
ਬਣਾਉਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਮੁੱਖ ਡਬੰਦੂ: ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਡਜਉਣਾ 
(ਿਾਰੀ)
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ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਰਡਹਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਰਡਹਣਾ ਚੁਣਤੌੀਪੂਰਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਤੁਹਾਿ ੇਿਾਲ 
ਹ ੋਡਰਹਾ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਿਰੋਧਿਾਿ ਿਾ ਂਡਿਰਾਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਭਡਿਖੱ ਿਾਸਤੇ 
ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਯਿੋਿਾਿਾ ਂਬਦਲ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ, ਪਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ, ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਹ,ੋ ਡਿਚੱ ਿੋਈ 
ਬਦਲਾਿ ਿਹੀਂ ਿਰਦਾ। 

ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਡਹਣਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਉਿ੍ਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤ ੇਡਧਆਿ ਡਟਿਾਓ ਡਿਿ੍ਾ ਂਤੇ 
ਡਟਿਾ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਿੋ ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਿਰਿ ਦੀ ਬਿਾਏ ਿੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ 
ਉਹ ਿਰੋ, ਅਤ ੇਿਖੱਰੇ ਿਾ ਂਿੱਟ ਹ ੋਿੇ ਰਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਾ ਿਰੋ। ਡਿਅਸਤ ਰਡਹਣਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਪਸੰਦੀਦਾ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਤਹੁਾਿੀ ਿਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਡਿਿਿਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਿਟ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰਿਾਉਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਿੰਮ ਿਰਿੇ ਿਹੀਂ ਰੋਿਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਬਸੱ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਖੱਰੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਿਰਿਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਅਡਿਹੀਆ ਂਬਹਤੁ 
ਸਾਰੀਆ ਂਡਿਿਹਾਡਰਿ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਿ ਿ ੋਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤ ੇਉਹ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਰਹ ੋਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੇਾਰ ਲਗਦੇ ਹਿ – ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ 
ਿਈਆ ਂਦਾ ਿਰਣਿ ਇਸ ਪਾਠ ਡਿਚੱ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹ।ੈ 

ਡਰਿਡਿਆ ਂਡਵਚੱ ਬਦਲਾਵ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੇ ਦੂਿੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸਬਧੰ 
ਬਦਲ ਗਏ ਹਿ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਡਿਪਟਣਾ ਔਖਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿ 
ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਦੇ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪੱਖ ਿੀ ਹਿ।

■  ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਦਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਦੂਿੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਸਮਾ ਂਲਗ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿੀਿਾਰ ਿਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹਣੁ, ਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਿਾ ਹਿੇੋ 
ਡਿ ਿੀ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਿਡਹਣਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਔਖਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿ ਢਾਲਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਿ 
ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਢਲਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

■  ਿਝੁ ਲੋਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਪਡਹਲਾ ਂਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਪੇਿ ਆਉਣਗ।ੇ 
ਅਡਿਹਾ ਇਸਲਈ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਉਂਡਿ ਉਹ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਦਾਿ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਿੋ ਹੋ 
ਡਰਹਾ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਿਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਿ। ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣ ੇਡਿਦਾਿ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿ ਦੀ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸੁਡਿਧਾਿਿਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਇੱਥੋਂ ਤਿ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਇਹ ਿਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

■  ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੁਝ ਸਮਾਿਿ ਸਡਥਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿਾ 
ਬਹਤੁ ਮੁਿਿਲ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਪਡਰਿਾਰ ਇਿੱਠ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿ ੇਪਡਰਿਾਰ 
ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ, ਤਸੁੀਂ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਪ੍ਬਧੰਤ ਿਰਿ ਲਈ ਤਰੀਿੇ 
ਲੱਭਣ ੇਹਣੋਗੇ 

■  ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਦੇ 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਿਹੀਂ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਅਡਿਹਾ ਇਸਲਈ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਉਂਡਿ ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ 
ਅਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਹੀਂ ਿਰਦੇ ਿੋ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਠੇ ਿਡਰਆ ਿਰਦੇ ਸੀ, ਡਿਿੇਂ ਿੰਮ ਿਾ ਂਿੌਂਿ 
ਪੂਰੇ ਿਰਿੇ, ਿਾ ਂਡਿਉਂਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣਾ ਮੁਿਿਲ ਲਗਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਡਂਿ, 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀਡਿਧੀ ਿਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਿਿੇਂ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਮਲ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤ ੇਲੋਿਾ,ਂ ਿੋ ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਮੌਿੂਦ ਹਿ, ਤ ੇਡਧਆਿ 
ਿੇਂਦਡਰਤ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।
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■  ਿਝੁ ਲੋਿ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਿਹੀਂ ਰਡਹ ਸਿਦੇ ਡਿਉਂਡਿ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਦਾਿ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ। ਉਹ ਪਰੇਿਾਿ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਿਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹਤੁ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਡਿ ਇਸ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਿੋਈ ਗਲਤੀ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮੱਡਸਆ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਨੂੰ 
ਹ,ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਹੀਂ।

■  ਡਿਿੇਂ ਡਿਿੇਂ ਤਹੁਾਿੀ ਡਬਮਾਰੀ ਿਧਦੀ ਹ,ੈ ਤਸੁੀਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਡਹਯਗੋ ਲਈ ਦੂਡਿਆ ਂਤੇ 
ਿਧੇਰੇ ਡਿਰਭਰ ਹ ੋਿਾਦੇਂ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਲੋਿ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਸਭ ਿੁਝ 
ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ ਅਤ ੇਅਡਿਹਾ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਔਖਾ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਸ ਡਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਡਿਿੇਂ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ, ਬਾਰੇ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਿ ਲੋਿ 
ਡਸਰਫ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ।

■  ਸਮਾ ਂਬੀਤਣ ਦੇ ਿਾਲ, ਸਾਥੀ, ਬਚੇੱ, ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਆਡਖਰਿਾਰ ਇੱਿ 
‘ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾ’ ਦੀ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਭਾ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਿੁਝ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ ਇਹ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਡਰਿਤ ੇਨੂੰ ਬਦਲ ਦਏਗਾ। ਤਸੁੀਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤੁਹਾਿੇ ਡਿਚੱ 
ਚੀਜ਼ਾ ਂਘੱਟ ਸਮਾਿ ਹਿ, ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਲੈ ਿੇ ਅਸਡਹਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ ੋਡਿ ਭੂਡਮਿਾਿਾ ਂਬਦਲ ਡਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਿ। ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹੀ ਿੋਈ ਭਾਿਿਾ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਬਹਤੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚਾ 1507, Your relationships

ਗਲੱਬਾਿ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਿਰਿਾ ਹਰੋ ਔਖਾ ਹ ੋਡਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਬਹਤੁ ਡਿਰਾਿਾਿਿਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਸਦੇ ਿਾਰਿ ਤਸੁੀਂ ਘੱਟ ਆਤਮ-ਡਿਿਿਾਸ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ:
■  ਸਹੀ ਿਬਦ ਲੱਭਣ ਡਿਚੱ ਸੰਘਰਿ ਿਰਿਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ
■  ਗਲੱਬਾਤ ਡਿਚੱ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਓ
■  ਦੂਿ ੇਿੀ ਿਡਹ ਰਹ ੇਹਿ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਡਿਚੱ ਿੰਘਰਿ ਿਰਿਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ
■  ਿਬਦਾ ਂਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਿੀ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤ ੇਦੇਖੋਗ ੇਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਚੰਗ ੇਡਦਿ ਿੀ ਹਿ ਅਤ ੇਮਾੜੇ ਿੀ। ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਚੰਗੇ 
ਡਦਿਾ ਂਦੌਰਾਿ ਆਪਣ ੇਿਰੀਬੀ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰੋ ਤਾ ਂਇਸਦੇ ਿਾਲ 
ਹਲਾਤ ਬਹੇਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲਗਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਹ ਤਹੁਾਿੀ ਡਿਿੇਂ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਬਾਰੇ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿੇ ਲੋਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਲਾਹ 
ਡਦੰਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿਾਉਂਦੇ ਹਿ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਿਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰ ਰਹ ੇਸੀ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਰਾਿਾਿਿਿ ਿਾ ਂਪਰੇਿਾਿ 
ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਡਿ ਉਹ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ, ਉਿ੍ਾ ਂਅਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਆਸਾਿ ਬਣਾ ਦਏਗਾ। 

ਅਡਿਹੀਆ ਂਹਰੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਿ ਿ ੋਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

■  ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾਤਂ ਰਹ ੇਅਤ ੇਡਧਆਿ ਭਗੰ ਿਰਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ (ਡਿਿੇਂ, ਟੀਿੀ ਬਦੰ ਿਰਿਾ)।

■  ਸਮਝ ਿਾ ਆਉਣ ਤ ੇਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਣ ਲਈ ਿਰੋ।
■  ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਿੀ ਲਾਭਿਾਰੀ ਹ ੈ(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਗਲੱ 

ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਿਧ ਸਮਾ ਂਦੇਣਾ)।
■  ਬਲੋਣ ਅਤ ੇਭਾਿਾ ਦਾ ਥੌਰੇਡਪਸਟ (SALT) ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾ ਂ

ਸਲਾਹਿਾਰ ਨੂੰ ਪੱੁਛੋ। 
■  ਅਡਿਹੀ ਤਿਿੀਿ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰੋ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹਿੇੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 

ਇੱਿ ਟਬੈਲੇਟ ਿੰਡਪਊਟਰ)।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 500, Communicating
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3

ਯਾਦਦਾਿਿ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ
ਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀ ਹਾਿੀ ਪਰੇਿਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਆਤਮ-ਡਿਿਿਾਸ 
ਨੂੰ ਡਹਲਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ, ਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਿ ਿ ੋਇਸ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੁਝ ਨੂੰ ਅਿਮਾ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ
■  ਿੋਈ ਿੋਟਬਿੁ ਿਾ ਂਿੱਿੀ ‘ਿੀਿ ਟ ੂਡਿਊ’ ਿਾਇਰੀ ਰੱਖੋ। ਿੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਡਲਖ ਲਓ, ਡਿਿੇਂ ਿਾ,ਂ ਿਰਿ ਯਗੋ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਿਾ ਂਿੋ ਤੁਸੀਂ ਪਡਹਲਾ ਂਿਹੀਂ 
ਿੀਤੀਆ,ਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਿਾਇਰੀ ਅਡਿਹੀ ਥਾ ਂਤ ੇਰੱਖੋ ਡਿੱਥੇ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਡਦਖੇ, ਡਿਿੇਂ 
ਫੋਿ ਦੇ ਿੋਲ। 

■  ਅਲਮਾਰੀਆ ਂਡਿਚੱ ਪਏ ਸਮਾਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਤੇ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਤਸਿੀਰਾ ਂ
ਲਗਾਓ। ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਸਮਾਿ – ਡਿਿੇਂ ਿਪੱ, ਪਲੇਟਾ ਂਅਤੇ 
ਿਾਟਂਾ-ਛੁਰੀ – ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ ਤ ੇਰੱਖੋ।

■  ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਿਾ ਂਿੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੱੁਟਣ ਡਿਹ ੇਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰਮਾਈਂਿਰਾ ਂ
ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰੋ ਡਿਿੇਂ ਿੋਟਬਿੁ, ਿਾਇਰੀ ਿਾ ਂਦੀਿਾਰ ਦਾ ਿੈਲੰਿਰ।

■  ਫੋ਼ਿ ਦੇ ਿੋਲ ਲਾਭਿਾਰੀ ਟਲੈੀਫੋ਼ਿ ਿੰਬਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੋ।
■  ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾ ਂਬਾਹਰ ਿਾਣ 

ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਿਾ ਂਬਟਏੂ ਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਿਾਿੇ 
ਤ ੇਿੋਟ ਡਲਖ ਡਦਓ।

■  ਲਾਭਿਾਰੀ ਸਮਾਿ ਡਿਿੇਂ ਚਾਬੀਆ ਂਅਤ ੇਚਿਮੇ ਇੱਿੋਂ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਖੋ 
ਡਿੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿੋ।

■  ਆਪਣੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਡਿਸਪੋਿੇਬਲ ਿੋਸੇਟ ਬਿਸੇ ਡਿੱਚ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਦਿਾਫਰੋਿ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿਾਉਣ 
ਲਈ ਿਾ ਂਬਾਹਰ ਿਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਿਾ ਂਬਟਏੂ ਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਿਾਿੇ ਤੇ ਿੋਟ ਡਲਖ ਡਦਓ।

■  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਡਿ ਅਡਿਹੀ ਿੋਈ ਿੀ ਉਪਯਗੋੀ ਤਿਿੀਿ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ, 
ਿ ੋਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ ੈ– ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰਿਾ 58 ਤੇ ਤਿਿਾਲੋਿੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਯਾਦਦਾਿਿ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਿ ੇਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪਸੁਡਿਕਾ 1540, The memory handbook

ਡਸਹਿਮਦੰ ਰਡਹਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਬਮਾਰ, ਉਦਾਸੀਿ ਿਾ ਂਡਚੰਡਤਤ 
ਮਡਹਸੂਸ ਿਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿਾਿਟਰ ਨੂੰ ਡਦਖਾਓ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਬਮਾਰ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਹਰੋ ਡਬਮਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਸੰਰਿਮਣ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਠੇਾ ਂਡਦਤੱ ੇਸੁਝਾਅ ਉਪਯਗੋੀ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਿ:

■  ਸੰਤੁਡਲਤ ਭਿੋਿ ਖਾਉਣ ਅਤ ੇਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਡਿਚੱ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

■  ਡਿਯਡਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਸਰੀਰਿ ਿਸਰਤ ਿਰੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ
■  ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਿਦੇ-ਿਦਾਈਂ ਿਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਨੂੰ 

ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ(ਿਦੋਂ ਤਿ ਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹਾ ਿਾ 
ਿਰਿ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਡਦੰਦਾ ਹ)ੈ।

■  ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਸਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਬਦੰ ਿਰਿ ਤ ੇਡਿਚਾਰ ਿਰੋ।
■  ਿਾਫੀ ਡਿਘੇੱ ਰਹ।ੋ
■  ਪੂਰੀ ਿੀਂਦ ਲਓ।
■  ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਡਿਯਡਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣ-ੇਆਪ ਡਿਚੱ ਡਬਮਾਰ, ਡਚੰਤਤ ਿਾ ਂਡਚੜਡਚੜਾ 

ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹਈੋ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਿ ਿੀਤਾ 
ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈ(ਪੰਿਾ 51 ਦੇਖੋ), ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਨੂੰ ਡਦਖਾਓ ਿੇ ਇਹ ਿਾਰੀ 
ਰਡਹਦੰਾ ਹ ੈਿਾ ਂਬਦਤਰ ਹ ੋਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ

■  ਡਿਯਡਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣ ੇਿੰਿਾ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰਿਾਓ। ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੰਿ ਦੀ ਮਿੀਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਬਟੈਰੀਆ ਂਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ।

■  ਿੇਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਅਖੱਾ ਂਦੀਆ ਂਿਾਚਂਾ ਂਨੂੰ ਿਰਾਓ ਤਾ ਂਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਤਿਿੀਜ਼ 
ਹਿੋ।ੇ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਐਿਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਉਸ ਦੇ ਿੀਿੇ ਸਾਫ ਹਿ ਅਤੇ 
ਉਹ ਸਹੀ ਹਿ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਪੜ੍ਹਣਾ)।

■  ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਿਾਿਟਰ ਨੂੰ ਿੇਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਡਦਖਾਓ।
■  ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ ੇਡਧਆਿ ਡਦਓ ਅਤ ੇਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਬਟੂ ਅਤੇ 

ਸਡਲਪਰ ਦੀ ਡਫਡਟੰਗ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ
■  ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਿੈਿਸੀਿ ਲਗਿਾਓ ਅਤ ੇ65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਡਲਆ ਂ

ਲਈ ਿਮੂਿੀਆ ਿਿੈਸੀਿ ਅਤ ੇ70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਦਾਦ 
ਿਿੈਸੀਿ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 522, Staying healthy
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ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk

0300 222 1122 ਤ ੇNational Dementia Helpline 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ50

ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ

ਉਦਾਸ, ਿਣਾਅ ਅਿ ੇਡਚਿੰਾ 
ਉਦਾਸ ਹਣੋਾ ਿਾ ਂਡਮਿਾਜ਼ ਠੀਿ ਿਾ ਹਣੋਾ, ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਡਚੰਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਮੇਂਿੀਆ 
ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਆਮ ਡਚੰਿ੍ ਹਿ। ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਹਏੋ ਹਿ, ਤਾ ਂਇਿ੍ਾ ਂਦਾ 
ਦਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਡਬਿਾ ਂਿੀ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿਝੁ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿ ੋਮਦਦ ਿਰਣਗੀਆ,ਂ 
ਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹਿ:
■	 ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ ਤ ੇਸਡਰਿਅ ਰਡਹਣਾ
■	 ਆਿੰਦਮਈ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਯਾਦਾ)ਂ
■	 ਇੱਿ ਮਦਦ ਿਰਿ ਿਾ ਂਅਰਾਮ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਣੋਾ 
■	 ਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ
■	 ਇੱਿ ਡਸਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਿ ਖਾਉਣਾ
■	 ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਿਰਾਬ ਿਾ ਂਿੈਫੀਿ ਦਾ ਸੇਿਿ ਿਾ ਿਰਿਾ।

ਿ ੇਤੁਹਾਿੀ ਉਦਾਸੀ ਿਾ ਂਡਚੰਤਾ ਮਮੂਲੀ ਡਿਹੀ ਬਦਤਰ ਹ ੋਿਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇਿੱ ਗਲੱ 
ਿਰਿ ਸਬਧੰੀ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈ(ਹਠੇਾ ਂਦੇਖੋ)। ਇਸ ਨੂੰ ਿਈ 
ਿਾਰੀ ਦਿਾਈ ਇਲਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿੱਠਾ ਿੀ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਗਭੰੀਰ ਉਦਾਸੀ ਿਾ ਂਤਣਾਅ ਹਇੋਆ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਖੁਦ ਿਲੋਂ ਗਰੈ-ਦਿਾਈ ਿਾਲੇ 
ਿੁਸਖੇ ਿੇ ਿੰਮ ਿਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪੇਿਿਿ 
ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੱ ਿਰਿ ਸਬਧੰੀ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ – ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿੀ – ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਅਡਿਹ ੇਿਈ ਗਲੱ ਿਰਿ ਸਬਧੰੀ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਲਾਹਿਾਰੀ ਅਤ ੇਬਧੋਾਤਮਿ ਡਿਿਹਾਰਾਤਮਿ ਡਚਡਿਤਸਾ (ਸੀਬੀਟੀ) ਹਿ। 
ਉਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਇੱਿ ਯਗੋ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ ਡਚਡਿਤਸਿ ਿਾ ਂਸਲਾਹਿਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਯਡਮਤ 
ਸੱਤਰ ਿਾਮਲ ਹਿ ਿੋ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਡਿਿਿਾਸੀ ਹੋ 
ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। ਅਡਿਹ ੇਡਚਡਿਤਸਿ ਿਾ ਂਸਲਾਹਿਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿਾ 
ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿਸ ਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਤਦੰਰੁਸਤ ਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 445, Talking therapies 
(including counselling, psychotherapy and CBT)

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਲਈ ਇਿੱ ਦਿਾਈ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ ੈਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਈ 
ਮਹੀਡਿਆ ਂਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿੁਝ ਹਫਡਤਆ ਂਦਾ 
ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ ੈਇਸ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੋਈ ਿੀ ਫਾਇਦੇ ਹਣੋ। 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। ਿੀਪੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਉਦਾਸੀਿਤਾ-ਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆ ਂਦੇ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਡਿਹੜੀ ਪ੍ਭਾਿਿਾਲੀ ਹ।ੈ 
ਆਮ ਉਦਾਸੀਿਤਾ-ਰੋਧੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਿਾ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਤੁਲਿਾ ਡਿਚੱ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਿਾਫੀ ਘੱਟ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਗਭੰੀਰ ਡਚੰਤਾ ਹਈੋ ਹ ੈਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਇੱਿ ਉਦਾਸੀਿਤਾ-ਰੋਧੀ ਿੀ ਡਦੱਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ 
ਹ।ੈ ਬੇਂਿੋਡਿਆਿਪੇਾਇਿਸ ਿਾਮਿ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਈ ਿਾਰੀ ਗਭੰੀਰ ਡਚੰਤਾ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਛੋਟੀ ਅਿਧੀ ਲਈ ਡਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ 
ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਅਿੁਿਲੂ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਿ। ਡਚੰਤਾ ਲਈ ਹਰੋ ਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹਿ – ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 444, Apathy, depression  
and anxiety

ਹਰੋ ਡਸਹਿ ਸਬਧੰੀ ਡਬਮਾਰੀਆ ਂ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਿਈ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੋਈ ਹਰੋ ਲੰਬੀ-ਅਿਧੀ ਦੀ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਡਬਮਾਰੀ ਿੀ 
ਹਈੋ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਇਡਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹ ੈਿਾ ਂਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਬਧੰੀ, ਡਦਲ ਿਾ ਂਖੂਿ ਦੇ ਦੌਰੇ (ਸਟਰਿਿੋ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਿਾਲ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਹਈੋਆ ਂ
ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਉਿ੍ਾ ਂਿੋਈ ਿੀ ਹਰੋ ਡਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹੈ 
ਿ ੋਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਈੋਆ ਂਹਿ। ਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਿਲੱ ਡਧਆਿ ਿਹੀਂ ਡਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਿੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹਿ। 

■  ਸਾਰੀਆ ਂਿੇਮਤ ਿਾਚਂਾ ਂਅਤ ੇਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਤ ੇਹਾਜ਼ਰ ਹਣੋ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਲੰਬੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ ਿੀ ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ।ੈ ਪੱੁਛੋ ਿੀ ਤਸੁੀਂ ਹਰ ਿਾਰੀ ਉਹੀ ਪੇਿੇਿਰ ਨੂੰ ਡਦਖਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

■  ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਿੋਿਾ ਡਿਚੱ ਦਰਿਾਈ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਇਸ 
ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਿੀਿਿਿੈਲੀ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਸਰਤ, ਖੁਰਾਿ) ਬਾਰੇ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹਿੇੋਗੀ। 

■  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਸਥ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਿਾ ਿਹੀਂ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਿਾ 
ਪਤਾ ਹਿੇੋਗਾ ਿਾ ਂਦੱਡਸਆ ਡਗਆ ਹਿੇੋਗਾ। 

■  ਤਿਿੀਿ ਤਹੁਾਿੀ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਡਬਹਤਰ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਾਉਣ 
ਦੁਆਰਾ। ਬਤੋਲ ਡਿਚੱ ਮੈਡਿਿਅਲਰਟ (MedicAlert) ਅਤ ੇਸੰਦੇਿ (Message) 
ਿਾਗਂ ਦੀਆ ਂਸਿੀਮਾ ਂਿੀ ਮੌਿੂਦ ਹਿ ਿ ੋਸੁਆਸਥ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ ਅਪਾਤਿਾਲੀਿ 
ਸਡਥਤੀ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਿਟਰੀ ਇਡਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਡਗਆ 
ਡਦੰਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਿਾ ਂਹਰੋ ਸਿੀਮਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਡਮਊਡਿਟੀ ਿਰਸ, ਸਥਾਿਿ 
ਦਿਾਫਰੋਿ ਿਾ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ (ਿ ੇਤਹੁਾਿਾ ਿੋਈ ਿੀ ਹ)ੈ ਨੂੰ ਪੱੁਛੋ। 

ਕੀ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੇਡਲਡਰਅਮ ਬਾਰੇ ਪਿਾ ਹੈ?

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਡਜਆਦਾ ਘਬਰਾਏ ਹਏੋ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਵਚਡਲਿ, 
ਕਾਫੀ ਅਡਵਵਸਡਥਿ ਜਾ ਂਅਸਧਾਰਨ ਿਰੌ ਿ ੇਸਸੁਿ ਬਣ ਜਾਦਂ ੇਹ,ੋ ਿਾ ਂਇਹ 
ਿਡੇਲਡਰਅਮ ਦ ੇਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਲੱਛਣਾ ਂਡਵਚੱ ਵਡਹਮ ਹਣੇੋ, 
ਉਿਡੇਜਿ ਬਣਨਾ ਜਾ ਂ'ਭਟਕਦ ੇਹਏੋ' ਭਾਿਣ ਦਣੇਾ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਸਾਰ ੇਪਰੂ ੇਡਦਨ ਡਵਚੱ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਿਡੇਲਡਰਅਮ ਗਭੰੀਰ ਹ,ੈ ਅਿ ੇਇਹ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਡਵਚੱ ਕਾਫੀ 
ਡਜਆਦਾ ਆਮ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਕੱ ਸਕੰ੍ਰਮਣ, ਿਰਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਬਜ, ਦਰਦ 
ਅਿ ੇਕਝੁ ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਡੇਲਡਰਅਮ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸ ਡਵਅਕਿੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਿਡੇਲਡਰਅਮ 
ਹਇੋਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਡਜਸ ਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹ,ੋ ਿਾ ਂਉਸ ੇਵੇਲੇ ਡਕਸੇ 
ਿਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਦਿਾਉਣਾ ਜਰਰੂੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਾ ਂਡਕ ਉਹ ਪਿਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਡਕ 
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹ।ੈ ਅਡਜਹ ੇਡਕਸ ੇਡਵਅਕਿੀ ਨੂੰ ਿਹੁਾਿ ੇਨਾਲ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਹੁਾਨੂੰ ਚਗੰੀ ਿਰ੍ਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹ ੈ– ਉਹ ਿਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 
ਡਵਆਡਿਆ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹਣੋਗ ੇਡਕ ਡਜਸ ਿਰ੍ਾ ਂਿਸੁੀਂ ਡਵਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹ ੋਉਹ ਿੁਹਾਿ ੇਲਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
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ਸਡਕ੍ਰਅ ਰਡਹਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਮਤਬਲ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ ਬਦੰ 
ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਸਡਰਿਅ ਹਣੋਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਡਹਣ, ਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ, 
ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਡਿਸਮਾ ਂਦੀਆ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ– ਸਰੀਰਿ, 
ਮਾਿਡਸਿ, ਸਮਾਿਿ ਅਤੇ ਰਚਿਾਤਮਿ। ਤਸੁੀਂ ਿਿੀਆ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਤਸੁੀਂ ਆਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ।ੋ 

ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਿ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਿਈ 
ਅਿਸਰ ਡਮਲਣਗ।ੇ ਿਈ ਸਮੁਦਾਏ ਹਣੁ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਅਿੁਿਲੂ ਬਣ ਰਹ ੇਹਿ, ਡਿਿ੍ਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਅਿਾਇਬ-ਘਰ, ਮਿੋਰੰਿਿ ਿੇਂਦਰ, ਆਰਟ ਗਲੈਰੀਆ ਂਅਤੇ ਡਥਏਟਰ ਿਾਮਲ ਹਿ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹ ੈਡਿ ਸਥਾਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦਾ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਸੁਆਗਤ 
ਿਰ ਡਰਹਾ ਹਿੇੋਗਾ, ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਅਤ ੇਸਿੈਸੇਿਿਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹ ੋਿਾਿੇਗੀ। 
ਤਸੁੀਂ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੁਝ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਿਰ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ
■  ਡਿਯਡਮਤ ਸਰੀਰਿ ਿਸਰਤ ਿਰਿਾ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਤਰੈਾਿੀ ਿਾ ਂਸੈਰ ਿਰਿਾ
■  ਬਾਗਬਾਿੀ ਿਰਿਾ
■  ਸਰੈਿਪਬਿੁ ਿਾ ਂਫੋਟ ੋਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣਾ
■  ਖੇਿਾ ਂਿਾ ਂਿਾਰਿਾ ਂਿਾਲ ਖੇਿਣਾ ਅਤ ੇਿਬਦ, ਸੰਡਖਆ ਿਾ ਂਡਿਗਸਾ ਬਝੁਾਰਤਾ ਂਨੂੰ 

ਹਲੱ ਿਰਿਾ
■  ਡਿਤਾਬਾ,ਂ ਅਖਬਾਰਾ ਂਿਾ ਂਰਸਾਡਲਆ ਂਨੂੰ ਪੜਣਾ
■  ਆਿੀਓ-ਡਿਤਾਬਾ,ਂ ਰੇਿੀਓ ਿਾ ਂਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਾ
■  ਿਲਾ ਅਤ ੇਦਸਤਿਾਰੀ ਿਰਿਾ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਬਣੁਾਈ, ਡਚੱਤਰਿਾਰੀ, ਗਾਉਣਾ, 

ਿਚੱਣਾ, ਡਲੱਖਣਾ ਅਤ ੇਿਡਿਤਾ 
■  ਡਥਏਟਰ ਿਾ ਂਅਿਾਇਬ-ਘਰ ਿਾਣਾ, ਡਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਟਰਿਪ ਤੇ ਿਾਣਾ ਿਾ ਂਛੁਟੱੀਆ ਂਤੇ ਿਾਣਾ 

ਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਨੂੰ ਡਮਲਣਾ
■  ਪੜ੍ਹਾਈ ਿਰਿਾ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਯਡੁਿਿਰਡਸਟੀ ਆਫ ਦਾ ਥਰਿ ਏਿ 

(University of the Third Age) ਦੇ ਿਾਲ (ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ 
ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ)

■  ਪਾਲਤ ੂਿਾਿਿਰਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸਮਾ ਂਡਬਤਾਉਣਾ।

ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਿੁਝ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਡਹਲਾ ਂਿਾਲੋਂ ਡਿਆਦਾ 
ਸਮਾ ਂਲਗਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਡਿਚੱ ਬਦਲਾਿ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਡਿਸ 
ਤਰ੍ਾ ਂਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸ ਡਿਸੇ ਿੀ ਿੰਮ ਨੂੰ 
ਿਰਦੇ ਰਡਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦਾ ਤਸੁੀਂ ਆਿੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1506, Keeping involved  
and active

ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਕੰਮਾ ਂਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਡਜਨ੍ਾ ਂਦਾ ਿੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦ ੇਹ,ੋ ਪਰ ਇਹ 
ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੁਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਠੇਾ ਂਡਦਿੱ ੇਸਝੁਾਅ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ: 
■  ਇਕੱ ਡਨਯਡਮਿ ਰਟੁੀਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ੋ– ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਡਦਨ ਜਾ ਂ

ਹਫਿ ੇਡਵਚੱ ਇਕੱ ਹੀ ਸਮੇਂ ਿ ੇਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਅਿ ੇਡਜਆਦਾ 
ਡਵਿਵਾਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਿਸੁੀਂ ਡਦਨ ਦ ੇਕਝੁ ਡਨਿਚਿ ਸਡਮਆ ਂਿੇ 
ਿਦੁ ਨੂੰ ਡਬਹਿਰ ਮਡਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਪਾਉਂਦ ੇਹ ੋਿਾ ਂਡਦਨ ਦ ੇਉਸ ਡਹਸੱ ੇਲਈ 
ਗਿੀਡਵਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਬਡੰਧਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰ ੋ(ਡਮਸਾਲ ਦ ੇਿਰੌ ਿ,ੇ 
ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ)।

■  ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਸਪਿਟ ਰਿੱ ੋ– ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਹਰੋ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਰਟੁੀਨ ਜਾ ਂਰਜੋ ਦ ੇਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਓ।

■  ਇਕੱ ਸਮੇਂ ਿੇ ਇਕੱ ਕੰਮ ਕਰ ੋ– ਇਕੱ ਸਮੇਂ ਿੇ ਇਕੱ ਕੰਮ ਿੇ ਡਧਆਨ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰ ੋਅਿੇ ਹਰਕੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੋਟ-ੇਛੋਟ ੇਕਦਮਾ ਂਡਵੱਚ 
ਵੰਿ।ੋ

■  ਡਕਸ ੇਵੀ ਗਿੀਡਵਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢੋੱ 
ਡਜਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿਹੁਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹ ੈਿਾ ਂਡਕ ਿੁਹਾਿ ੇਕੋਲ ਇਕੱ ਡਦਰਿਿਟੀ ਸਬਧੰੀ 
ਫੁਰਿੀਲੀ ਹਵੇੋ – ਡਮਸਾਲ ਦ ੇਿੌਰ ਿ,ੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਜੰਿਰ ਜਾ ਂਭੋਜਨ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਗੱਰੀਆ।ਂ

■  ਡਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰ ੋ– ਡਮਸਾਲ ਦ ੇਿੌਰ ਿ,ੇ 
ਡਪਛੇੱ ਦਾ ਿਰੋ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ

■  ਿਦੁ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਡਦਓ ਅਿ ੇਕੰਮ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਿ ੇਰਿੱ ੋਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ 
ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

■  ਿਦੁ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡਜਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ 
ਿਲੁਨਾ ਡਵਚੱ ਡਜਆਦਾ ਮਿੁਕਲ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਜਸ ਦ ੇਿੁਸੀਂ ਆਡਦ ਸੀ। 
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ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣਾ 
ਆਪਣ ੇਘਰ ਨੂੰ ਡਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਥਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਡਿਹ ੇਿਈ ਿੰਮ ਹਿ 
ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਛੋਟ ੇਬਦਲਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ ਤੇ 
ਸਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਿਿੇਂ ਹੀ ਤਸੁੀਂ 
ਅਰਾਮਦਾਇਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰੋ ਿਾਲ ਹੀ ਇਿ੍ਾ ਂਬਦਲਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ ਇਿੱ ਿਧੀਆ 
ਡਿਚਾਰ ਹ।ੈ

■  ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀਆ ਂਲਾਈਟਾ ਂਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰੋ, ਿੋਈ ਿੀ ਡਫਸਲਣ ਦੇ ਖਤਡਰਆ ਂਨੂੰ 
ਹਟਾਓ (ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਖੱੁਲੇ ਗਲੀਚੇ ਅਤ ੇਅਡਿਿਸਡਥਤ ਅਤ ੇਉਪਯਗੋ ਿਾ ਿਰਿ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■  ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਦਖਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਰੰਗ ਅਤ ੇਿੰਟਰਿਾਸਟ ਦਾ ਉਪਯਗੋ 
ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੰਧਾ ਂਅਤ ੇਫਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿੰਟਰਿਾਸਟ ਿਰਿ ਲਈ ਸਾਦਾ, ਡਤੱਖੇ ਰੰਗਾ ਂਿਾਲਾ 
ਮੰਿਾ ਅਤ ੇਟਬੇਲ ਡਲਿੇਿ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਭਾਡਂਿਆ ਂਲਈ ਿੀ ਿੰਮ 
ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

■  ਧੰੂਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਅਤ ੇਿਾਰਬਿ ਮੋਿੋਆਿਸਾਇਿ ਡਿਟਿੈਟਰ ਨੂੰ ਲਗਿਾਓ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਪਡਹਲਾ ਂਤੋਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਹੀਂ ਲਗਿਾਇਆ ਹ।ੈ 

■  ਰਾਤ ਿਲੇੇ ਬਾਥਰੂਮ ਡਿਚੱ ਲਾਈਟ ਿਗਦੀ ਰਡਹਣ ਦਾ ਡਿਚਾਰ ਿਰੋ ਅਤ ੇਆਉਣ-ਿਾਣ 
ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਤ ਿਾਲੀਆ ਂਲਾਈਟਾ ਂਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰੋ। 

■  ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਿ ਅਗੱ ਬਝੁਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸੇਿਾ 
ਨੂੰ ਪੱੁਛੋ।

■  ਫੋਿ ਦੇ ਿੇੜੇ ICE (ਅਪਾਤਿਾਲੀਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਿਚੱ) ਿੰਬਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਇਹ 
ਉਹ ਿਰੇਿ ੇਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਉਦੋਂ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤਹੁਾਿ ੇਿਾਲ ਿੁਝ 
ਿਾਪਰਦਾ ਹ।ੈ

■  ਫੋਿ ਦੇ ਿੇੜੇ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਫੋਿ ਿੰਬਰਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਲੋਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ 
ਉਦੋਂ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ)ੈ ਿੀ 
ਸਹਾਇਿ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ

■  ਤਿਿੀਿ ਦੀਆ ਂਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਡਿਸਮਾ ਂਹਿ ਿੋ ਤਹੁਾਿ ੇਘਰ ਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ 
ਡਿਆਦਾ ਅਿੁਿਲੂ ਬਣਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਪੰਿਾ 58 ਤ ੇਤਿਿੀਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਇੱਿ ਪੇਿੇਿਰ ਡਚਡਿਤਸਿ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਡਿਸੇ ਦੀ ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਉਸ 
ਿੋਲ ਭਿੇੇ ਿਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਸਥਾਿਿ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਿਾ ਂ
ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਨੂੰ ਿਹ।ੋ 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 819, Making your home 
dementia friendly, ਅਿ ੇ1502, Keeping safe at home

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ

ਿਕਨਾਲੋਜੀ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਿਈ ਲੋਿ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਿ ਡਿ ਤਿਿੀਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ ਡਿਚੱ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਡਹ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪਡਹਲਾ ਂਿੀਤ ੇਗਏ ਿਈ ਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਿਿੀਿ ਿੁਝ ਸਧਾਰਿ ਚੀਿਾ ਂ
ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਘੜੀਆ,ਂ ਿਾ ਂਡਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਟਿੈ ਚੀਿਾ,ਂ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਸਥਾਿ 
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬਧੰੀ ਉਪਿਰਣ। ਿੱੁਲ ਡਮਲਾ ਿੇ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 'ਸਹਾਇਿ ਤਿਿੀਿ' 
ਿਿੋਂ ਿਾਡਣਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿ ੋਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ, ਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ 
ਿਾਮਲ ਹਿ:
■  ਿੈਲੰਿਰ ਘੜੀਆ ਂ– ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਡਮਤੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਡਦਿ ਿੀ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਹਿ। ਘੜੀ ਨੂੰ ਿਾਇਰੀ ਿਾ ਂਹਫਤ ੇਦੇ ਪਲੈਿਰ ਦੇ ਅਗੱ ੇਰੱਖਣਾ 
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਿਾਗਂ ਦੀਆ ਂਗਲ੍ੱਾ ਂਦਾ ਡਰਿਾਰਿ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■  ਡਰਮਾਇਿੰਰ ਸੰਦੇਿ – ਇੱਿ ਡਰਿਾਰਿ ਿੀਤਾ ਿੋਇਸ ਸੰਦੇਿ ਿੋ ਉਦੋਂ ਚਲਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ 
ਤਸੁੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਉਂਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਬਾਹਰ ਿਾਦੇਂ ਹ,ੋ ਇਹ ਯਾਦ ਿਰਾਉਂਦੇ ਹਏੋ ਡਿ 
ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚਾਬੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਅਗਲੇ ਦਰਿਾਿੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ

■	  ਸਥਾਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਿਰਣ – ਇਹ ਡਿਰੰਤਰ ਗਲਤ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਖਣ 
ਿਾਲੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਿ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਚਾਬੀਆ।ਂ 
ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਛੋਟ ੇਇਲੈਿਟਰਿਡੋਿਿ ਟਗੈ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋੜਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਗਲਤ ਥਾ ਂਤ ੇਰੱਖ ਡਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਟਗੈ ਡਿਚੱੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਿਿਾਉਣ ਲਈ 
ਸਥਾਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਿਰਣ ਤ ੇਬਟਿ ਨੂੰ ਿਡਲੱਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

■  ਦਿਾਈ ਦੇ ਡਰਮਾਇਿੰਰ –ਤਸੁੀਂ ਬਡਲਸਟਰ ਪੈਿ ਿਾ ਂਿੋਸੇਟ ਬਾਿਸ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ ੋ(ਪੰਿਾ 48 ਤ ੇਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀ ਹਾਿੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)। ਅਡਿਹੇ 
ਆਟਮੈੋਡਟਿ ਡਪਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੇਤਾਿਿੀ ਦੇਣਗੇ 
ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੀ ਦਿਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਦਿਾਫਰੋਿ ਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰੋ। 

■	  ਫੋਿ – ਤਸੁੀਂ ਿੱਿ ੇਬਟਿਾ ਂਿਾਲੇ ਿਾ ਂਬਟਿਾ ਂਤ ੇਤਸਿੀਰਾ ਂਿਾਲੇ ਫੋਿਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ 
ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਾਿ ਲਗਦੇ ਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਘੱਟ ਬਟਿਾ ਂਅਤੇ ਸੌਖੇ ਡਿਿਾਇਿ ਿਾਲੇ, 
ਉਪਯਗੋ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਅਸਾਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੋ 
ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਿ ਚਲਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਲਗਦੇ ਹਿ।

■  ਐਪਸ – ਿੇ ਤਹੁਾਿ ੇਿੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਿ ਿਾ ਂਟਬੈਲੇਟ ਹ ੈਤਾ ਂਅਡਿਹ ੇਿਈ ਐਪਸ ਹੁਦੇੰ 
ਹਿ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਪਯਗੋੀ ਲਗ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਿੀਿਿ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਿੰਮ, 
ਅਰਾਮ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਿਸਰਤਾ ਂਅਤ ੇਡਦਮਾਗ ਸਚੇਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਪਸ ਦੇ 
ਿਾਲ-ਿਾਲ ਿਲੰਿਰ, ਡਰਮਾਇਿੰਰ ਅਤ ੇਮੈਪ ਿਾਮਲ ਹਿ।

■  ਆਟਮੈੋਡਟਿ ਲਾਇਟਾ ਂ– ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਫਸਲਣ ਅਤ ੇਡਿਗੱਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦੇ 
ਹਏੋ, ਇੱਿ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋਡੜਆ ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਿ ਿਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਿਾਦੇਂ ਹ।ੋ

■  ਉਪਿਰਣਾ ਂਨੂੰ ਬਦੰ ਿਰੋ – ਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹ ੇਉਪਿਰਣ ਲਗਿਾਏ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਿ ੋਗਸੈ, 
ਿਿੂਰ, ਿਾ ਂਿਲਿੇ ਨੂੰ ਬਦੰ ਿਰਦੇ ਹਿ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਚਾਲੂ ਛਿੱ ਡਦੱਤਾ ਹ।ੈ 

■  ਿੰਡਪਊਟਰ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੋਿਲ ਮੀਿੀਆ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਿਾਇਪ, ਟਡਿਟਰ 
ਅਤੇ ਫੇਸਬਿੁ, ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਦਾ ਇੱਿ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਮਾਿ ਹਲਾਤਾ ਂਡਿਚਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰਿ ਅਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਦੇ ਿਾਲ ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣ ਿਾਲੇ ਹਰੋ ਲੇਿਾ ਂਦੀਆ ਂਿਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਿ ਲਈ 
ਿਧੀਆ ਡਿਿਲਪ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿਈ ਉਪਿਰਣਾ ਂਨੂੰ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਿਾਲ ਖਰੀਡਦਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸੇ ਪੇਿੇਿਰ ਦੇ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਇੱਿ ਿਧੀਆ ਡਿਚਾਰ ਹ ੈਡਿ 
ਤੁਹਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਿੁਿਲੂ ਿੀ ਹਿੇੋਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਿ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਟੀਮ 
ਿਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਿਾ ਂਸਹਾਇਿ ਡਲਡਿਗੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। The Disabled 
Living Foundation (ਡਿਸੇਬਲਿ ਡਲਡਿਗੰ ਫਾਊਂਿੇਿਿ) ਅਤ ੇAT Dementia 
(AT ਡਿਮੇਂਡਿਆ) ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ ੈ– ਪੰਿਾ 
135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ, ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਵਧਰੇੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਥੱਿੀਟ 437, Assistive technology – 
devices to help with everyday living
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ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ

ਇਕਲੇੱ ਰਡਹਣਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਇਿੱਲੇ ਰਡਹ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿਾਧੂ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
ਸਡਰਿਅ ਅਤੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣਾ, ਅਤ ੇਘਰ ਡਿਖੇ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਡਹਣਾ 
ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਤਸੁੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਡਿਖੇ ਰਡਹਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ,ੋ 
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਰਡਹਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ ਇਿੱਲੇ ਰਡਹਣ ਿੇਲੇ ਚੰਗਾ ਿੀਿਿ ਡਿਊਣ ਲਈ ਅਡਿਹੀਆ ਂ
ਿਈ ਗਲ੍ੱਾ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਮਦਦ ਲਈ ਿਡਹਣਾ, ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਿੇੜੇ ਇੱਿ ਮਦਦ ਿੈਟਿਰਿ ਹਣੋਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਪਡਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਿਾ ਂਗਆੁਢਂੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਿੋ ਹਣੁ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ 
ਪਦ੍ਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਤ ੇਿਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਚੀਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ 
ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਿਹ,ੋ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ 
ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਦੁਿਾਿਾ ਂਤ ੇਿਾ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਗਆੁਢਂ ਿੋਲ ਚਾਬੀਆ ਂਦਾ ਇੱਿ ਹਰੋ 
ਸੈਟ ਛਿੱ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਦੰਰ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ 
ਗਲ੍ੱ ਿਰੋ ਡਿ ਉਹ ਡਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂਤੋਂ ਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ 
ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਮੋਿੇਅਰ ਿਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਭਿੋਿ ਭਿੇੇ ਿਾਣ, ਿਾ ਂਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦੌਰੇ ਿਰਿ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਪੰਿਾ 87 ਤੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ। 

ਉਦੋਂ ਸਡਰਿਅ ਰਡਹਣਾ ਅਤ ੇਲੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਰਡਹੰਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਇੱਿ ਸਥਾਿਿ ਗਤੀਡਿਧੀ 
ਸਮੂਹ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਣੋ ਿਾ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿੈਫੇ ਿਾਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ Skype 
ਅਤੇ ਸੋਿਲ ਮੀਿੀਆ ਿਾਗਂ ਦੀ ਤਿਿੀਿ ਿੀ ਤਹੁਾਿੀ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ ੈ(ਪੰਿਾ 58 ਤ ੇਤਿਿੀਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)।

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ ਰਡਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਿਾਫੀ ਮਦਦ ਿਹੀਂ ਿੀ 
ਡਮਲ ਸਿਦੀ ਹ ੈਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮੁਿਿਲ ਲਗਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਉਦੋਂ ਲੋਿ ਿੇੜੇ ਿਹੀਂ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ 
ਹਿ ਿ ੇਿੁਝ ਗਲਤ ਹ ੋਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 
ਿਾਫੀ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿਾ ਘਰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਅਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ 
ਅਿੁਿਲੂ ਹ।ੈ ‘ਿਟ-ਆਫ' ਉਪਿਰਣਾ ਂਅਤ ੇਟਲੈੀਿੇਅਰ ਡਸਸਟਮ ਡਿਹੀ ਤਿਿੀਿ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ ੈ(ਪੰਿਾ 58 ਤ ੇਤਿਿੀਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1508, Living alone

ਿਹੁਾਿ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਯਾਦਦਾਿਿ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਡਵਚੱ ਿੁਹਾਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਝੁ ਿਰੀਡਕਆ ਂਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰ।ੋ 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਡਵਚੱ ਕਝੁ ਅਡਜਹ ੇਬਦਲਾਵ ਕਰ ੋਜੋ ਇਸ ਨੂੰ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦ ੇਅਨੁਕਲੂ ਬਣਾਉਣਗ,ੇ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਫਸਲਣ ਦੇ 
ਿਿਡਰਆ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਿ ੇਰਿੋਨੀ ਡਵਚੱ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ।

ਆਪਣੇ ਰਜੋ ਦੀ ਰਟੁੀਨ ਡਵਚੱ ਕਸਰਿ ਨੂੰ ਿਾਮਲ ਕਰ ੋਅਿੇ 
ਇਕੱ ਸਿੁੰਡਲਿ ਿਰੁਾਕ ਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਡਿਿ ਕਰ।ੋ

ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਦਦੰਾ ਂਦ ੇਿਾਕਟਰ, ਅਿੱਾ ਂਦ ੇਮਾਹਰ ਅਿੇ 
ਪਰੈਾ ਂਦ ੇਡਚਡਕਿਸਕ ਦ ੇਨਾਲ ਰਟੁੀਨ ਜਾਚਂਾ ਂਕਰਾਉਣ ਦੀ 
ਡਵਵਸਥਾ ਕਰ।ੋ



ਡਿਮੇਂਡ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਡਿਕਾ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk62

4

63

ਇਸ ਸਕੈਿਨ ਡਵਚੱ

ਮੱੁਖ ਡਬੰਦੂ: ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ 64

ਡਿਤੱੀ ਮਸਲੇ 66

ਫਾਇਦੇ 68

ਭਡਿਖੱ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 74

ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ 81

ਿੰਮ ਿਰਿਾ 82

ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਜੋਨਾ 
ਬਣਾਉਣਾ 4

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका

1
2
3
4
5
6
7
8
9

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं

4

62



ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਹਿੁਮਾਈ ਪੁਸਡਤਿਾ

4 4

6564

ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਮੱੁਖ ਡਬੰਦੂ: ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਡਿਚੱ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਾ ਂ
ਉਪਲਬਧ ਿਰਾਏ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ 
ਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਿਧੀਆ ਰਿਮ ਡਿਚੱ ਹਿ, ਅਤ ੇਤਹੁਾਿਾ ਸਾਰਾ 
ਿਾਗਿੀ-ਿੰਮ ਇੱਿ ਹੀ ਥਾ ਂਤੇ ਹ।ੈ

ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਲਈ ਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਗਲ੍ੱਾ ਂ
ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਆਪਣ ੇਬੈਂਿ ਖਾਤੇ 
ਡਿਚੱ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਅਿੁਮਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣ ੇਬੈਂਿ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ‘ਡਚਪ ਅਤ ੇਹਸਤਾਖਰ' ਿਾ ਂ
ਿੋਂਟਿੈਟਲੇੱਸ ਿਾਰਿ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਡਿਚਾਰ ਿਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ 
ਡਪਿ ਿੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭਤੱ ੇਿਾ ਂ(ਿ ੇ65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹ)ੈ ਿਿੇਂ ਡਿਿੀ 
ਸੁਤਤੰਰ ਭੁਗਤਾਿ ਸਮੇਤ, ਿਈ ਫਾਇਡਦਆ ਂਲਈ ਹਿੱਦਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ 
ਦੇ ਭਤੱ ੇਲਈ ਪਾੱਤਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ 
Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ) ਿਾ ਂAge UK (ਏਿ 
ਯਿੇੂ) ਨੂੰ ਪੱੁਛੋ। ਤਸੁੀਂ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ 
ਸੰਗਠਿਾ ਂਦੇ ਖੰਿ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋਗ।ੇ

ਇਹ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਅਗੱ ੇਦੀ ਯਿੋਿਾ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ 
ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਿ ੇਿਜ਼ਦੀਿੀ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰਿਾ ਇੱਿ ਿਧੀਆ ਡਿਚਾਰ 
ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਯਗੋ ਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਡਿੰਿੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਿ 
ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਅਪ-ਟ-ੂਿੇਟ ਿਸੀਅਤ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਸਥਾਈ 
ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ ਨੂੰ ਡਤਆਰ ਿਰਿ ਤ ੇਡਿਚਾਰ ਿਰੋ। ਇਸਦੇ ਿਾਲ 
ਤਸੁੀਂ ਤਹੁਾਿੇ ਿਲੋਂ ਡਿਸੇ ਅਡਿਹ ੇਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਦੇ 
ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿਸ ਤ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਿਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ 
ਦੇ ਯਗੋ ਿਹੀਂ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਇਲਾਿ ਦੀ ਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਲਈ ਇਿੱ ਪੂਰਿ 
ਫੈਸਲੇ ਿਾ ਂਇਿੱ ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ ਨੂੰ ਿੀ ਡਤਆਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਤਹੁਾਿੀ ਭਡਿਖੱੀ ਿਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਚੱ ਿੁਝ ਿਡਹਣ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ 
ਡਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾ ਂਿਿੀਲ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ।

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਤਰੰੁਤ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਹੀਂ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ ੈਪਰ ਤਹੁਾਿਾ ਗ੍ਟੇ ਡਬਟ੍ਿੇ ਡਿਚੱ Driver 
and Vehicle Licensing Agency (ਿਰਿਾਇਿਰ ਅਤ ੇਿਹੀਿਲ 
ਲਾਇਸੈਂਡਸੰਗ ਏਿਸੰੀ – DVLA) ਿਾ ਂਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ Great 
Britain or Driver and Vehicle Agency (ਿਰਿਾਇਿਰ ਅਤੇ 
ਿਹੀਿਲ ਏਿੰਸੀ – DVA) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਿਾ 140 ਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋਗ।ੇ 
ਤਹੁਾਿਾ ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਿੰਪਿੀ ਨੂੰ ਿੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਬਦੰ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਆਪਣ ੇਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਿੁਝ ਹਰੋ ਫਾਇਡਦਆ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਿੀਤਾ ਿਾ 
ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਰੱੁਿਗਾਰ ਸਮਰਥਿ ਭਤੱਾ ਿਾ,ਂ ਿੁਝ ਖੇਤਰਾ ਂਡਿਚੱ, 
ਯਿੂੀਿਰਸਲ ਰੈਿਡਿਟ।
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ਡਵਿੱੀ ਮਸਲੇ
ਇੱਿ ਿਾਰੀ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਖੀਸ ਡਿਚੱ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿ ਦਾ ਮੌਿਾ ਡਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ 
ਹ,ੈ ਉਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਿੁਰੂ ਿਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ ਆਪਣ ੇਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿਾ ਹ।ੈ ਚੀਿਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਿ 
ਿਰਿ ਦੀ ਪਰਡਿਡਰਆ ਨੂੰ ਅਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਗਲ੍ੱਾ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਅਡਿਹ ੇਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਡਿਖੱ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਦੀ ਯਿੋਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂਲਓ ਡਿ ਤੁਹਾਿੇ ਮਸਲੇ ਰਿਮ ਡਿਚੱ ਹਿ ਅਤ ੇਇਹ 
ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਿਾ ਂਨੂੰ ਅਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਡਿਚੱ ਡਗਰਿੀਿਾਮੇ ਿਾ ਂਡਿਰਾਏ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਿਾ,ਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆ ਂਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਿਸੀਅਤ ਦੇ 
ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਤਹੁਾਿ ੇਬੈਂਿ ਖਾਡਤਆ,ਂ ਿਰ, ਫਾਇਡਦਆ ਂਅਤੇ ਪੈਂਿਿ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਿਾਮਲ ਹਿ।

ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਭਡਿਖੱ ਲਈ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ 
ਡਿੰਿੇ ਪੈਸੇ ਹਿ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਪਯਗੋੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਾਲ ਮਦਦ, ਿਾ ਂਉਪਿਰਣ 
ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਗਲ੍ੱਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਿੀ 
ਅਿੁਮਤੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਛੁਟੱੀਆ ਂਤ ੇਿਾਣਾ, ਿੋ 
ਤਹੁਾਿ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਡਿਿਾਸ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਭੁਗਿਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਿਰੀਕੇ
ਅਡਿਹ ੇਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆ ਂਚੀਿਾ ਂਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ 
ਦੀ ਪਰਡਿਡਰਆ ਨੂੰ ਅਸਾਿ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਪਡਹਲਾ ਂਤੋਂ ਥਾ ਂਤੇ ਿਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਗਸੈ ਅਤ ੇਡਬਿਲੀ ਦੇ ਡਬੱਲਾ ਂਿਾਗਂ ਦੇ ਿੇਮਤ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਲਈ ਪਰਤੱਖ ਿੈਡਬਟ ਹਣੋ ਦੀ 
ਸਥਾਪਿਾ ਿਰਿ ਤ ੇਡਿਚਾਰ ਿਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹ ੈਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਭੁਗਤਾਿ 
ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਸਸਤਾ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਯਾਦਦਾਿਤ ਸਬਧੰੀ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਹਿ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਿੈਡਬਟ ਿਾ ਂਰੈਿਡਿਟ 
ਿਾਰਿਾ ਂਲਈ ਡਪਿ ਿੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਿਿਲ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਿਿਲਪਾ ਂਬਾਰੇ 
ਬੈਂਿ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ 'ਡਚਪ ਅਤ ੇਹਸਤਾਖਰ' ਿਾਰਿ, ਿਾ ਂਇੱਿ ਿੋਂਟਿੈਟਲੇੱਸ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿਾਰਿ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿੈਡਬਟ ਿਾ ਂਰੈਿਡਿਟ ਿਾਰਿਾ ਂਤ ੇਸੀਮਾਿਾ ਂਿੀ ਤਅੈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ 
ਹ ੈਡਿ ਡਸਰਫ ਇਿੇੰ ਪੈਡਸਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਇੱਿ ਸਮੇਂ ਤ ੇਿਢਿਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇੱਿ 
ਿਧੀਆ ਡਿਚਾਰ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਿੇ ਤਸੁੀਂ ਅਿਸਰ ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਖੋ ਡਦੰਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਡਿਤ ੇਰੱਖ ਿੇ 
ਭੁਲੱ ਿਾਦੇਂ ਹ।ੋ 

ਬੈਂਕ ਿਾਿੇ
ਿ ੇਤਹੁਾਿਾ ਇਿੱ ਸੰਯਿੁਤ ਬੈਂਿ ਖਾਤਾ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਆਪਣ ੇਸਾਥੀ ਦੇ ਿਾਲ – 
ਤਹੁਾਿਾ ਬੈਂਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਾਏ ਿੱਖਰੇ ਖਾਤ ੇਖੁਲਿਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਿਝੁ ਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਅਸਾਿ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਤਹੁਾਿੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤ ੇਪੈਂਿਿ ਦਾ 
ਡਸੱਧਾ ਤਹੁਾਿ ੇਖਾਤ ੇਡਿਚੱ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੱਖਰੇ ਖਾਤ ੇਹਣੋ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਿੀ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈ– ਫਾਇਡਦਆ ਂਦੀ ਡਿਆਦਾ ਸਪਿਟਤਾ ਿਾਲ ਿਾਚਂ ਿਰਿਾ।

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ ੋਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ 
ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇੱਿ 'ਤੀਿਾ-ਪੱਖ ਫਤਿਾ' ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਤੀਿੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੈਿਾ ਂਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਿਰਿ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਨੂੰ 
ਿਰਿ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਡਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਿਾਿਬ ਹ ੈਿਦੋਂ ਤਿ ਤਹੁਾਿ ੇਿੋਲ ਆਪਣੇ 
ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ ੋਡਿ ਿੋਈ ਹਰੋ ਤਹੁਾਿੇ 
ਲਈ ਤਹੁਾਿ ੇਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰੇ ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇੱਿ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ 
ਅਟਰੋਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ – ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰਿਾ 75 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਟਰਿਸਟ
ਿ ੇਤਹੁਾਿ ੇਿੋਲ ਸੰਪੱਤੀ ਿਾ ਂਬਚੱਤਾ ਂਹਿ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਟਰਿਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
ਇਹ ਤਹੁਾਿ ੇਿਲੋਂ ਇਿ੍ਾ ਂਸੰਪੱਤੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਅਿੁਮਤੀ 
ਡਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਿੇਗਾ ਡਿ ਹਣੁ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ, ਚੀਿਾ ਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ 
ਪਬ੍ਧੰਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤਸੁੀਂ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹ।ੈ ਡਿਸੇ ਿਿੀਲ ਿਾ ਂਡਿਤੱੀ ਸਲਾਹਿਾਰ ਤੋਂ 
ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1501, Managing your money
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ਫਾਇਡਦਆ ਂਦ ੇਪ੍ਰਕਾਰ

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਭਤੱਾ, ਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਿਾਲ ਡਿਉਣ ਦਾ ਭਤੱਾ ਅਤ ੇਡਿਿੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਭੁਗਤਾਿ
ਇਹ ਅਡਿਹ ੇਮੱੁਖ ਫਾਇਦੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿ ਦਾਅਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ, 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਚੱਲਣ-ਡਫਰਣ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਡਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਤ।ੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਮੀਿਸ-ਟਸੈਡਟਿ ਿਹੀਂ ਹਿ ਿਾ ਂਰਾਿਟਰੀ 
ਬੀਮਾ ਯਗੋਦਾਿਾ ਂਤ ੇਅਧਾਰਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਉਹ ਿਰ-ਮੁਿਤ ਹਿ। ਹਰੇਿ ਫਾਇਦੇ ਲਈ 
ਢਿੁਿੀਂ ਪੱੁਛਡਗੱਛ ਲਾਇਿ ਲਈ ਪੰਿਾ 139 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਭਤੱਾ (ਏਏ) ਇੱਿ ਅਡਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ 
ਿ ੇਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਉਿ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਹੈ 
ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਦਿਾਈ 
ਲੈਣ, ਿੱਪੜੇ ਧੌਣ ਿਾ ਂਪਾਉਣ ਿਾਲ ਿਾ ਂਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਡਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਦਰਾ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾ ਂਤ ੇਡਦਿ ਿੇਲੇ ਿਾ ਂਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਘੱਟ ਦਰ 
ਪਾਓਗ।ੇ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਦਿ ਿਲੇੇ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਂਸਡਮਆ ਂਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ ੈਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਦਰ ਪਾਓਗ।ੇ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭਤੱ ੇਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। 
ਤੁਸੀਂ Disability Benefits Helpline (ਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹਲੈਪਲਾਇਿ) 
ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਿ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ(ਪੰਿਾ 140 ਤ ੇਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂ
ਲਈ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ)। ਦਾਅਿੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡਿਚੱ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ 
ਿਾਮਲ ਹਣੋਗ ੇਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਹੜੀਆ ਂਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਮੁਿਿਲ 
ਿਾ ਂਅਸੰਭਿ ਲਗਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪੱੁਛੇਗਾ ਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਡਿਗਰਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਿਾ ਂਭਿੋਿ ਪਿਾਉਣ ਦੇ 
ਿਾਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੁਝ ਸੁਆਲ ਥੋੜੇ ਡਿਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, 
ਪਰ ਇਹ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਿਦਾਰੀ ਿਾਲ ਿਿਾਬ ਡਦਓ। ਇੱਿ ਿਾਿਟਰੀ 
ਮੁਲਾਿਂਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਭਤੱ ੇਲਈ ਹਮੇਿਾ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ

ਫਾਇਦੇ
ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ, ਿੇ ਤਹੁਾਿਾ ਿੋਈ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਿਈ ਫਾਇਡਦਆ ਂ
ਲਈ ਹਿੱਦਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੁਝ 'ਮੀਿਸ-ਟਸੈਡਟਿ' ਹਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹ ੈਡਿ 
ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀ ਡਿਤੱੀ ਸਡਥਤੀ ਤ ੇਡਿਰਭਰ 
ਿਰੇਗਾ। ਹਰੋ ਤਹੁਾਿੇ National Insurance (ਰਾਿਟਰੀ ਬੀਮਾ) ਡਰਿਾਰਿ ਿਾ ਂ
ਤਹੁਾਿੀ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਡਿਅਿਤੀਗਤ ਲੋੜਾ ਂਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਉਿ੍ਾ ਂਫਾਇਡਦਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਿਡਟਲ ਿਾਪ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਲਈ ਤਸੁੀਂ ਹਿੱਦਾਰ 
ਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਪਰ ਅਡਿਹ ੇਲੋਿ ਿੀ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਡਿਚੱ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਡਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਤ ੇਫਾਰਮਾ ਂਨੂੰ 
ਪੂਰਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿਾ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈ(ਿੋ ਡਿ ਲੰਬ ੇਅਤ ੇਡਿਸਡਤਰਿਤ 
ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ)।

ਮਦਦ ਨੂੰ ਹਠੇਾ ਂਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਿਰਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ:ੈ
■  ਇੱਿ ਸਮਾਿਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ (ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ) 
■  ਇੱਿ ਸਥਾਿਿ ਿਡਲਆਣ ਅਡਧਿਾਰਾ ਂਦੀ ਸੇਿਾ 
■  Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ), Age UK (ਏਿ ਯਿੇੂ) ਿਾ ਂਹਰੋ 

ਸਥਾਿਿ ਗਰੈ-ਮੁਿਾਫਾ ਸੰਗਠਿ
■  ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ Department for Social Development 

(ਸਮਾਿਿ ਡਿਿਾਸ ਲਈ ਡਿਭਾਗ)। 

ਸਰਿਾਰੀ ਿੈਬਸਾਇਟ GOV.UK ਿੀ ਉਪਯਗੋੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਿੁਝ 
ਫਾਇਡਦਆ ਂਲਈ, Department for Work and Pensions (ਿੰਮ ਅਤ ੇਪੈਂਿਿ 
ਲਈ ਡਿਭਾਗ – DWP) ਘਰ ਡਿਖੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਡਮਲਣ ਲਈ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ 
ਪਬ੍ਧੰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ Disability Benefits Helpline (ਡਿਸੇਡਬਡਲਟੀ 
ਬਿੇੈਡਫਟਸ ਹਲੈਪਲਾਇਿ) (ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤ ੇਿਲੇਸ ਡਿਚੱ) ਿਾ ਂBenefits Enquiry 
Line (ਬਿੇੈਡਫਟਸ ਇਿੰਿਾਇਰੀ ਲਾਇਿ) (ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ) ਨੂੰ ਿੀ ਿਾਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ 
ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।
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ਉਹ ਦੋ ਹਰੋ ਫਾਇਦੇ ਿੋ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾਅਿਾ ਿੀਤਾ ਿਦੋਂ 
ਤਸੁੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, Disability living allowance – DLA) 
ਿਾ ਂਡਿਿੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਭੁਗਤਾਿ (PIP) ਹਿ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਉਿ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿ 
ਲਈ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਚੱਲਣ-ਡਫਰਣ ਸਬਧੰੀ ਲੋੜਾ ਂਹਿ। 
ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ 
ਹ,ੈ ਿਾ ਡਿ ਤਹੁਾਿੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਤ।ੇ ਉਹ ਮੀਿਸ-ਟਸੈਡਟਿ ਿਹੀਂ ਹਿ ਿਾ ਂNational 
Insurance (ਰਾਿਟਰੀ ਬੀਮਾ) ਯਗੋਦਾਿਾ ਂਤ ੇਅਧਾਰਤ ਿਹੀਂ ਹਿ। 

PIP ਅਡਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਅਰਿੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਡਹੱਸੇ ਿਾ ਂ'ਘਟਿ' ਹਿ – ਇੱਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ ਲਈ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤ,ੇ ਿੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਭਿੋਿ ਡਤਆਰ ਿਰਿਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿਾ) ਅਤੇ ਇੱਿ ਚੱਲਣ-
ਡਫਰਣ ਲਈ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹਣੋਾ ਿਾ ਂਯਿੋਿਾ ਿਰਿ 
ਅਤ ੇਰਸਤ ੇਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਅਯਗੋ ਹਣੋਾ)। ਹਰੇਿ ਘਟਿ ਦੀਆ ਂਦੋ ਦਰਾ ਂਹਿ, 
ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹ ੋਇਹ ਇਸ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੰਿੀ 
ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 

DLA ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਿੋ PIP ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਮੌਿੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਿੋਈ ਿੀ ਿਿੇਂ ਦਾਅਡਿਆ ਂਨੂੰ 
ਹਣੁ ਿਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਹੁਾਿਾ 8 ਅਪ੍ਲੈ 1948 ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਿਿਮ ਹਇੋਆ 
ਸੀ ਅਤ ੇਪਡਹਲਾ ਂਤੋਂ DLA ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖੋਗ ੇਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ PIP ਡਿਚੱ ਟਰਿਾਸਂਫਰ ਿਹੀਂ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਿੇ ਤੁਹਾਿਾ 8 ਅਪ੍ਲੈ 
1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿਮ ਹਇੋਆ ਸੀ ਅਤ ੇDLA ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਸਾਲਾ ਂਡਿਚੱ PIP ਡਿਚੱ ਟਰਿਾਸਂਫਰ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। 

ਉਹ ਹਰੇਿ ਡਿਅਿਤੀ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਡਿਸੇ ਇੱਿ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਿੋ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂDLA ਿਾ ਂPIP ਦੀ ਪ੍ਾਪਤੀ 
ਡਿਚੱ ਸੀ। ਇਿ੍ਾ ਂਸਾਰੇ ਫਾਇਡਦਆ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਲੇ 
ਰਡਹਦੇੰ ਹ ੋਿਾ ਂਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਰਡਹੰਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਾਫੀ ਲੰਬੀ ਅਿਧੀ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਚੱ ਭਰਤੀ ਿੀਤਾ ਿਾ ਂਡਰਹਾਇਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਚੱ ਰੱਡਖਆ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤ ੇਮੁਅਤੱਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੱਿਾ
ਿ ੇਤੁਹਾਿ ੇਿੋਲ ਿੋਈ ਅਡਿਹਾ ਡਿਅਿਤੀ ਹ ੈਿੋ ਇੱਿ ਹਫਤ ੇਡਿਚੱ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 35 ਹਫਡਤਆ ਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭਤੱੇ 
ਲਈ ਹਿੱਦਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਦੀ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਚੱ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਇੱਿ ਰਿਮ ਹ।ੈ ਉਹ ਡਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋਗ ੇਿੇ ਤਸੁੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ 
ਭਤੱਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਿਾ ਂਮੱਧਮ ਦਰ ਤ ੇDLA ਦੇਖਭਾਲ ਘਟਿ, ਿਾ ਂਡਿਸੇ ਿੀ ਦਰ ਤ ੇPIP ਦੇ 
ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ ਦੇ ਘਟਿ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭਤੱ ੇਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿ ੇਿਾਲ ਸਬਧੰਤ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਰਡਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ 16 ਸਾਲ ਿਾ ਂਡਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਣੋਾ ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਹਫਤ ੇਡਿਰਧਾਰਤ 
ਰਿਮ ਿਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਿਮਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਭਤੱਾ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਡਸੱਟ ੇਿਿੋਂ ਆਪਣ ੇਿੁਝ ਫਾਇਦੇ ਗਆੁ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ। 

ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭਤੱ ੇਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ 
ਲਈ ਇੱਿ ਫਾਰਮ ਭਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਤਸੁੀਂ 0345 608 4321 ਤ ੇਿੇਅਰਰ'ਸ 
ਅਲਾਉਂਸ ਯਡੁਿਟ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰਿ ਿਾ ਂGOV.UK ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿਾਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ
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ਹਰੋ ਫਾਇਦੇ
ਅਡਿਹ ੇਹਰੋ ਫਾਇਦੇ ਿੀ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ 
ਹਿੱਦਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ:ੇ
■  ਸਟਟੇ ਪੈਂਿਿ ਿਾ ਂਪੈਂਿਿ ਰੈਿਡਿਟ – ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲਾ 

ਡਰਟਾਯਰ ਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਹ ਿਾਚਂ ਿਰੋ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਟੇ ਪੈਂਿਿ ਿਾ ਂਪੈਂਸਿ 
ਰੈਿਡਿਟ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਡਿਿ੍ਾ ਂਲਈ ਤਸੁੀਂ ਹਿੱਦਾਰ ਹ।ੋ ਪੈਂਿਿ ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਫੋਿ ਿਰੋ 
ਿਾ ਂGOV.UK ਿਬੈਸਾਇਟ ਤ ੇਿਾਓ – ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ 
ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।

■  ਹਾਊਡਸੰਗ ਫਾਇਦਾ ਿਾ ਂਿੌਂਸਲ ਿਰ ਸਮਰਥਿ – ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਿੀ ਿਾਲੇ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਮੀਿਸ-ਟਸੈਡਟਿ ਹਾਊਡਸੰਗ ਫਾਇਦੇ (ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਰਾਏ ਤੇ ਰਡਹ ਰਹ ੇਹ)ੋ ਿਾ ਂ
ਿੌਂਸਲ ਿਰ ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਿਾ ਸਥਾਿਿ 
ਅਡਧਿਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਿਈ ਲੋਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਆਮਦਿੀ 
ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਿੀਤ ੇਡਬਿਾ,ਂ ਪਡਹਲਾ ਂਹੀ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿੌਂਸਲ ਿਰ ਡਬਲ ਤੇ ਿਟਤੌੀਆ ਂਲਈ 
ਪਾੱਤਰ ਹਣੋਗ।ੇ

■  ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਧੰਿ ਅਤ ੇਠੰਿ ੇਮੌਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿ – ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 
ਡਿਆਦਾ ਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਡਬੱਲਾ ਂਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਿਰਿ ਲਈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਧੰਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਲਈ ਹਿੱਦਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 
ਿਾਫੀ ਠੰਿ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਲਈ ਿੀ ਪਾੱਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ 
ਹ ੋ– ਇਹ ਤਹੁਾਿੀ ਆਮਦਿੀ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਡਿ ਤੁਹਾਿੀ ਉਮਰ ਤੇ। 

ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਿੰਮ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਫਾਇਡਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਪੰਿਾ 83 ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 413, Benefits

ਫਾਇਦ ੇਵਸਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕਸ ੇਹਰੋ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਿਣਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਉਹ ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਸ ਤੇ 
ਤਸੁੀਂ ਡਿਿਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋ– ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਿ 'ਅਪੌਇਟੰੀ' ਿਿੋਂ ਿਾਡਣਆ ਿਾਦਂਾ ਹ ੈ– ਉਸ 
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਿੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਡਦਆ ਂਡਿਚੱ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਲਈ, ਤਹੁਾਨੂੰ (Department for Work and 
Pensions – DWP) ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਅਪੌਇਟੰੀ ਨੂੰ ਇਹ 
ਪਮ੍ਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ ਡਿ ਉਹ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਹੱਤਾ ਂਨੂੰ 
ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ।

राष्टीय डिमेन्शिया हलेपिाइन को  
0300 222 1122 पर कॉि करें

4

73



ਡਿਮੇਂਡ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਡਿਕਾ

4 4

75
ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk

0300 222 1122 ਤ ੇNational Dementia Helpline 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ74

ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਭਡਵਿੱ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਤਿਖੀਸ ਿਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਡਿਖੱ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਪਰ, ਡਿਿੇਂ ਹੀ ਤਸੁੀਂ ਸੁਡਿਧਾਿਿਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰੋ ਿਾਲ ਹੀ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ 
ਹ।ੈ ਹਰ ਡਿਸੇ ਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਡਸਹਤ, ਦੇਖਭਾਲ, ਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਅਤ ੇਹਾਊਡਸੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-
ਸਮੇਂ ਤ ੇਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਡਿਿੇਂ-ਡਿਿੇਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਿਸਤ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਿੇ 
ਲਈ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਬਣ ਿਾਿੇਗਾ। ਅਡਿਹਾ ਸਮਾ ਂਆ ਸਿਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੋ 
ਿੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਿਹੀਂ ਹਿੇੋਗੀ (ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਿਡਸਿ ਸਮਰੱਥਾ' ਿਿੋਂ ਿਾਡਣਆ ਿਾਦਂਾ ਹ)ੈ। 
ਗਲ੍ੱਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰਿ ਦਾ ਹਣੁ ਇਹ ਭਾਿ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਡਰਿਾਰਿ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਿ੍ਾ ਂਦਾ ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ ਸਡਤਿਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। 

ਇਹ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਿਿਿਾਸ ਦਿਾਉਣਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਪਡਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਿੀ। ਉਹ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਡਿਆਦਾ ਯਗੋ ਹਣੋਗੇ 
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਪਿਟ ਿੀਤਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿੀ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ ੋਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀਆ ਂ
ਤਰਿੀਹਾ ਂਿੀ ਹਿ। 

ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਨੂੰਿ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਲਈ ਤਹੁਾਿੇ ਅਡਧਿਾਰ ਦੀ ਰੱਡਖਆ 
ਿਰਦਾ ਹ:ੈ
■  ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਿੋਈ ਿੀ ਫੈਸਡਲਆ ਂਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਿੋੋ ਿੋ 

ਤਹੁਾਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰਦੇ ਹਿ
■  ਉਿ੍ਾ ਂਫੈਸਡਲਆ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਮੁਿਿਲ ਿਾਪਦੇ ਹਿ 
■  ਯਿੋਿਾਿਾ ਂਬਣਾਓ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਡਿਚੱ ਅਯਗੋ ਹੋ
■  ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਸੇ ਅਡਿਹ ੇਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਡਿਯਿੁਤ ਿਰੋ 

ਡਿਸ ਤ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਿਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ 
ਡਿਤੱੀ-ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਬਾਰੇ।

ਵਸੀਅਿਾਂ
ਹਰੇਿ ਨੂੰ ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਿ ਦੀ 
ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਪੈਸੇ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਿਾਰਸ ਿੌਣ ਹ।ੈ ਇੱਿ 
ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਅਪਿੇਟ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਡਿਸੇ ਿਿੀਲ ਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰੋ।

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਿੀ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਿਸੀਅਤ 
ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਿੰਿੀ ਦੇਰ ਤਿ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ 
ਹ ੋਿੋ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਿੀ ਭਾਿ ਹਿੇੋਗਾ। ਇੱਿ ਿਿੀਲ ਮਦਦ ਿਰਿ ਦੇ 
ਯਗੋ ਹਿੋਗੇਾ। 

ਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰੋਨੀ
ਇੱਿ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ (LPA) ਇੱਿ ਿਨੂੰਿੀ ਿੰਤਰ ਹ ੈਿੋ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ 
ਨੂੰ ਤਹੁਾਿ ੇਿਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਿਤ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਚੋਣ ਿਰਦੇ 
ਹ,ੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ ਖੁਦ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ (ਿਾ ਂਲੋਿ) ਨੂੰ ਇੱਿ 
'ਅਟਾਰਿੀ' ਿਿੋਂ ਿਾਡਣਆ ਿਾਿੇਗਾ ਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਉਹ ਅਿਸਰ 
ਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਹਣੋਗ,ੇ ਪਰ ਿੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਉੱਡਚਤ ਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ 
ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਿਹੀਂ ਹ ੈਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਡਿਸੇ ਿਿੀਲ ਿਾ ਂਅਿਾਊਂਟੈਂਟ ਿਾਗਂ ਦੇ ਪੇਿੇਿਰ ਨੂੰ ਿਡਹ ਸਿਦੇ 
ਹ।ੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਡਲਆ ਂਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਤਹੁਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਹੱਤਾ ਡਿਚੱ ਫੈਸਡਲਆ ਂਨੂੰ 
ਿਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

ਐਲਪੀਏ ਿਰਤਮਾਿ ਡਿਚੱ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਹ ੈਡਿਉਂਡਿ 
ਉੱਥੇ ਦਾ ਿਨੂੰਿ ਅਲੱਗ ਹ।ੈ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚਲੇ ਡਸਸਟਮ ਲਈ ਪੰਿਾ 77 ਤੇ 
ਏੰਡਿਉਡਰਗੰ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 

ਐਲਪੀਏ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਿਾਰ ਹੁਦੇੰ ਹਿ:
■  ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਿਡਲਆਣ ਲਈ LPA – ਇਹ ਿਾਿਟਰੀ ਇਲਾਿ ਲਈ ਮਿਾਹੀ ਿਰਿੀ 

ਹ ੈਿਾ ਂਇਸ ਲਈ ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿੀ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਡਲਆ ਂਸਮੇਤ, ਡਿਅਿਤੀ 
ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਟਾਰਿੀ ਨੂੰ ਅਿੁਮਤੀ 
ਡਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਡਲਆ ਂਨੂੰ ਿੀ ਿਿਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਡਿੱਥੇ 
ਰਡਹਦੰਾ ਹ।ੈ

■  ਸੰਪੱਤੀ ਅਤ ੇਮਸਡਲਆ ਂਲਈ LPA – ਇਹ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਿਲੋਂ ਿਾਰਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੀ ਅਟਰੋਿੀ ਨੂੰ ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦਾ ਹ ੈਡਿਿੇਂ ਡਿ ਡਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿਾ, 
ਆਮਦਿੀ ਅਤ ੇਫਾਇਦੇ ਇਿੱਤਰ ਿਰਿਾ, ਬੈਂਿ ਦੇ ਖਾਡਤਆ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਿਾ ਅਤੇ 
ਘਰ ਦੀ ਡਿਿਰੀ ਿਰਿਾ।

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਇੱਿ LPA ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹਾ 
ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ ਿੱਦਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਚੱ ਹਾਲੇ ਿੀ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਦੀ ਮਾਿਡਸਿ 
ਸਮਰੱਥਾ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਿਡਲਆਣ LPA ਦੀ ਡਸਰਫ ਤਾ ਂਹੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ 
ਸਿਦੀ ਹ ੈਇੱਿ ਿਾਰੀ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਚੱ ਹਣੁ ਮਾਿਡਸਿ ਸਮਰੱਥਾ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਸੰਪੱਤੀ 
ਅਤ ੇਮਸਡਲਆ ਂਦੇ LPA ਦੀ ਤਾ ਂਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈਿੇ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਚੱ ਹਾਲੇ ਿੀ 
ਮਾਿਡਸਿ ਸਮਰੱਥਾ ਹ।ੈ
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ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk

0300 222 1122 ਤ ੇNational Dementia Helpline 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ76
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ਇੱਿ LPA ਨੂੰ ਿਰਿ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਈ ਫਾਰਮਾ ਂਨੂੰ ਭਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਇਹ 
Office of the Public Guardian (ਪਬਡਲਿ ਗਾਰਿੀਅਿ ਦੇ ਦਫਤਰ) ਡਿਖੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿਰੂੁਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ 
ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ। LPA ਨੂੰ ਫੇਰ Office of the Public Guardian 
(ਪਬਡਲਿ ਗਾਰਿੀਅਿ ਦੇ ਦਫਤਰ) ਦੇ ਿਾਲ ਪੰਿੀਡਰਿਤ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ ਇਸ 
ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਡਿ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿੇ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਿਾਦਂੀ ਹ।ੈ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਡਟਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਅਤ ੇਿਈ ਲੋਿ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ 
ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ਿਿੀਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਅਡਿਹਾ 
ਿਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ www.gov.uk/power-of-attorney ਤੇ 
ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਆਿਲਾਇਿ ਟਲੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਏੋ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ LPA ਦਾ ਡਿਰਮਾਣ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ 

ਿ ੇਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਇਟੰਰਿੈਟ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿੰਡਪਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ 
ਿਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂAlzheimer’s Society ਇੱਿ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ 
ਡਿਡਿਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਾਿਾ ਿੋਈ ਇੱਿ ਡਸੱਡਖਅਿ 
ਸਿਸੇੈਿਿ ਫੋਿ ਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਿਲੋਂ ਆਿਲਾਇਿ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਿੇੋਗਾ। ਇਸ 
ਸੇਿਾ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰਿ ਲਈ 0300 222 1122 ਤ ੇAlzheimer’s Society 
ਦੀ National Dementia Helpline (ਿੈਿਿਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਲੈਪਲਾਇਿ) ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1510, Planning ahead

ਏਂਡਿਊਡਰਗੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਰੋਨੀ
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਨੂੰ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ ਲਈ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਏੰਡਿਉਡਰੰਗ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਰੋਿੀ (EPA) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਇਹ 
LPA ਿਾਗਂ ਹੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਡਸਰਫ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤ ੇਮਸਡਲਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਿਿਰ ਿਰਦੀ ਹ,ੈ ਿਾ 
ਡਿ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਿਡਲਆਣ ਨੂੰ। EPA ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਿਿੀਲ ਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰੋ।

EPA England and Wales (ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤ ੇਿਲੇਸ) ਡਿਚੱ ਿੀ ਪੁਰਾਣਾ ਡਸਸਟਮ 
ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਣੁ EPA ਿਹੀਂ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਪਰ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ 1 ਅਿਤਬੂਰ 2007 ਤੋਂ 
ਪਡਹਲਾ ਂਈਪੀਏ ਬਣਾਇਆ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਾਲ ਭਡਰਆ ਡਗਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਇਹ 
ਹਾਲੇ ਿੀ ਿਾਿਬ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਪੰਿੀਡਰਿਤ ਿੀਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ 
ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ NI472, Lasting power of 
attorney and controllership

ਡਿਪਟੀ ਅਿ ੇਕੰਟਰਿਲੋਰ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਐਲਪੀਏ ਿਾ ਂਈਪੀਏ ਦਾ ਡਿਰਮਾਣ ਿਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿੱਦਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਹਾਲੇ 
ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਬਾਅਦ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ ਿਜ਼ਦੀਿੀ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਦਾ 
ਿਾਰਿ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੇ ਇੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾ ਂਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ 
ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿੇ ਤਸੁੀਂ ਹਣੁ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਉਿ੍ਾ ਨੂੰ ਇੱਿ 'ਡਿਪਟੀ' (ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤ ੇਿਲੇਸ ਡਿਚੱ) ਿਾ ਂਇੱਿ 'ਿੰਟਰਿਲੋਰ' (ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ) ਬਣਿ ਲਈ ਅਰਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਇਹ ਇੱਿ ਪਾਿਰ ਆਫ 
ਅਟਰੋਿੀ ਦਾ ਪੰਿੀਿਰਿ ਿਰਿ ਿਾਲੋਂ ਡਿਆਦਾ ਮਡਹੰਗੀ, ਡਿਆਦਾ ਸਮਾ ਂਲੈਣ ਿਾਲੀ 
ਪਰਡਿਡਰਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਡਿਚੱ ਿਈ ਮਹੀਿੇ ਲਗ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਡਿਿਲਪ ਿੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਿੌਣ ਲਿਗੇਾ, ਿਾ ਂਉਹ 
ਡਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹਿ। 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੱਥਿੀਟ 530, Becoming a deputy for a 
person with dementia
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ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਸੇ ਿਿੀਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਿਖੱ-ਿਖੱ 
ਿਿੀਲਾ ਂਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਿੀਮਤਾ ਂਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਤਲੁਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
ਅਡਿਹ ੇਿਿੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿਸ ਿਾਲ ਤਸੁੀਂ ਸੁਡਿਧਾਿਿਿ ਹ ੋਅਤੇ 
ਡਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਤਸੁੀਂ ਡਿਿਿਾਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਸਮਝਦੇ ਹ।ੋ

ਤਹੁਾਿੀ ਸਥਾਿਿ Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ) ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯਗੋ 
ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ Solicitors for the Elderly ਿੈਬਸਾਇਟ ਤ ੇਭਾਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਡਿਸੇ ਿਿੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਫੋਿ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ Law Society ਿੈਬਸਾਇਟ ਤ ੇਿੀ ਡਿਸੇ ਸਥਾਿਿ ਿਿੀਲ ਦੀ ਭਾਲ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ 
ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1510, Planning ahead

ਭਡਵਿੱ ਡਵਚੱ ਆਪਣੀ ਦਿੇਭਾਲ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੋ ਿਰੀਕੇ
ਤਸੁੀਂ ਿਈ ਤਰੀਡਿਆ ਂਿਾਲ ਆਪਣੀ ਭਡਿਖੱੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਭਡਿਖੱ 
ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਤਰਿੀਹਾ ਂਬਾਰੇ ਪਡਰਿਾਰ ਅਤ ੇਡਸਹਤ ਿਾ ਂਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂ
ਦੇ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿ ਨੂੰ ਅਿਸਰ ਡਿਿਸਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਿੋਿਾ ਿਿੋਂ ਬਲੁਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ:
■  ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟਿੋਰੀ (ਪੰਿਾ 75 ਦੇਖੋ)
■  ਇੱਿ ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ (ਪੰਿਾ 79 ਦੇਖੋ)
■  ਇਲਾਿ ਲਈ ਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਲਈ ਇਿੱ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲਾ (ਪੰਿਾ 80 ਦੇਖੋ)।

ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ, ਅਤ ੇਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਿੀਿਿ ਦੇ ਅਤੰ ਤ ੇਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗਲੱ 
ਿਰਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹਾ ਮਡਹਸੂਸ ਿਹੀਂ ਿਰਿਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿ੍ਾ ਂਚਰਚਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਿਹੀਂ 
ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ।

ਪਰ, ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਡਧਆਿ ਡਿਚੱ ਰੱਖੋ ਡਿ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਭਡਿਖੱ ਲਈ ਯਿੋਿਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੇ ਡਿਚੱ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਹ।ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਿਿਸਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਿੋਿਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਡਿੰਿੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਿੇ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ

ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ
ਅਗੱ ੇਦੀ ਯਿੋਿਾ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਗਲੱ ਿੋ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਅਡਿਹਾ ਿੁਝ 
ਡਲਖੱਣਾ ਹ ੈਡਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ ਡਿਹਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਪਸੰਦਾ ਂਅਤੇ 
ਿਾਪਸੰਦਾ,ਂ ਅਤ ੇਭਡਿਖੱ ਲਈ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਪ੍ਥਮਤਾਿਾ ਂਅਤ ੇਤਰਿੀਹਾ ਂਦੀ ਡਿਆਡਖਆ 
ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਿਿਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤ ੇਿਾਣ 
ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰੋਗ ੇਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਡਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ ਪਸੰਦ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਡਮਸਾਲ ਦੇ 
ਤਰੌ ਤ।ੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾ ਂਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ ੈਿੇ ਤਸੁੀਂ ਭਡਿਖੱ ਡਿਚੱ ਅਡਿਹੀ ਸਡਥਤੀ ਡਿਚੱ 
ਹ ੋਡਿੱਥੇ ਤਸੁੀਂ ਖੁਦ ਲਈ ਇਿ੍ਾ ਂਗਲੱਾ ਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਭਡਿਖੱ ਲਈ ਯਿੋਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਹਰੋ ਤਰੀਡਿਆ ਂਤੋਂ ਉਲਟ (ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਐਲਪੀਏ ਿਾ ਂਪੂਰਿ 
ਫੈਸਲੇ), ਇੱਿ ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ ਿਨੂੰਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਬਾਧਿਾਰੀ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 
ਿਲੇੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਧਆਿ ਡਿਚੱ ਰੱਡਖਆ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਹੱਤਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਿੀ ਹ।ੈ 

ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਿਜ਼ਦੀਿੀ ਲੋਿਾ,ਂ ਿਾ ਂਪੇਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੁਆਰਾ ਮੌਡਖਿ ਤਰੌ ਤ ੇਇੱਿ 
ਪੂਰਿ ਡਬਆਿ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਿ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾ ਂਿੀ ਹਿ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਲੱਖਣਾ 
ਡਬਹਤਰ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਲੱਖ ਸਿੋ, ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ 
ਡਲਖੱਣ ਲਈ ਿਡਹ ਸਿੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾ ਂਦਾ ਇੱਿ 
ਸਥਾਈ ਡਰਿਾਰਿ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸੇ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਸਥਾਿ ਤ ੇਰੱਖ ਅਤ ੇਲੋਿਾ ਂਨੂੰ 
ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੱਥੇ ਰੱਡਖਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਿਰਿਾ ਿੀ ਇੱਿ 
ਚੰਗਾ ਡਿਚਾਰ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਡਂਿ ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ
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ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਲਾਿ ਦੀ ਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਲਈ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਭਡਿਖੱੀ ਿਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਣੁ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋਾ ਚਾਹੁਦੇੰ 
ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲਾ (ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤ ੇਿਲੇਸ ਡਿਚੱ) ਿਾ ਂਇੱਿ ਪੂਰਿ ਡਿਰਦੇਿ 
(ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ) ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਿਨੂੰਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਿ ਿ ੋਤਹੁਾਨੂੰ 
ਡਿਿਚਤ ਿਾਿਟਰੀ ਇਲਾਿਾ ਂਿਾ ਂਪਰਡਿਡਰਆਿਾ ਂਦੀ, ਪਡਹਲਾ ਂਹੀ, ਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਦੀ 
ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਿਹੀਂ ਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹਗੋ।ੇ ਇਸ ਡਿਚੱ ਇਹ ਿਾਮਲ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਮੁੜ-ਿੀਉਂਦਾ ਿੀਤ ੇਿਾਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ ਿੇ ਤਹੁਾਿਾ ਡਦਲ ਰੁਿ 
ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ।ੇ ਤਸੁੀਂ ਭਿੋਿ, ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦਰਦ ਡਿਿਾਰਿ ਿਾਗਂ 
ਦੀ ਬਡੁਿਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲੇ ਿਾ ਂਪੂਰਿ ਡਿਰਦੇਿ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ। 
ਉਹ ਖਾਸ ਿਾਿਟਰੀ ਇਲਾਿਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਿਰਿ ਿਾ ਂਮਿਾਹੀ ਿਰਿ ਦੇ ਫਾਇਡਦਆ ਂਬਾਰੇ 
ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ ਿੀ ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਿੋਿਾ ਤੇ 
ਤਹੁਾਿੇ ਪੂਰਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਰਿਾਰਿ ਿਰੇਗਾ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਪੂਰਿ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 
ਿਜ਼ਦੀਿੀ ਦੋਸਤਾ ਂਿਾ ਂਡਰਿਤਦੇਾਰਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਡਿਉਂਡਿ ਇਹ 
ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1510, Planning ahead

ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਤਿਖੀਸ ਿਰਿ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤ ੇਇਹ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਰੰੁਤ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ, ਿੁਝ 
ਡਿਿਚਤ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਸੰਭਾਿੀ ਤਰੌ 
ਤ ੇਇੱਿ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਾਿਂਣ ਨੂੰ ਿਰਾਉਣਾ, ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਡਿਿੇਂ-ਡਿਿੇਂ ਤਹੁਾਿੀ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਿਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਡਿਹਾ ਸਮਾ ਂਆਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ।

ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਤਰੰੁਤ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦੀ 
ਹ ੈਪਰ ਤੁਹਾਿਾ ਗ੍ਟੇ ਡਬਟ੍ਿੇ ਡਿਚੱ Driver and Vehicle Licensing Agency 
(ਿਰਿਾਇਿਰ ਅਤੇ ਿਹੀਿਲ ਲਾਇਸੈਂਡਸੰਗ ਏਿਸੰੀ – DVLA) ਿਾ ਂਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ 
Great Britain or Driver and Vehicle Agency (ਿਰਿਾਇਿਰ ਅਤੇ ਿਹੀਿਲ 
ਏਿਸੰੀ – DVA) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂ
ਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਹੁਾਿਾ 
ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਬੀਮਾ ਿੰਪਿੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ

DVLA ਿਾ ਂDVA ਤਹੁਾਿੀ ਡਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਿਟਰ ਨੂੰ ਪੱੁਛੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ 
ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਫੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗ ੇਡਿ ਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਿਾਹਿ ਚਲਾ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਿਈ ਲੋਿ ਆਪਣੀ ਇਛੱਾ ਿਾਲ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਣਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੀ 
ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦੰ ਿਰਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਿਿਲਪ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਘੱਟ ਡਿਿਿਾਸੀ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਾਣ ੂਰਸਡਤਆ ਂਤ ੇਿੀ ਗੁਮੰ ਹ ੋਿਾਦੇਂ ਹ।ੋ ਿਾਹਿ 
ਚਲਾਉਣਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਦੇ 
ਿਝੁ ਫਾਇਦੇ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਬੀਮਾ ਅਤੇ 
ਇਧੰਿ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚੱਤ ਿਰਿਾ ਿਾਮਲ ਹਿ। ਹਰੋ ਸਫਰ ਦੇ ਡਿਿਲਪਾ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ 
ਚੱੁਿਣਾ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਮੁਫਤ ਬਸੱ ਪਾਸ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਟਿੈਸੀ ਿਾ ਂ'ਿਾਇਲ ਏ ਰਾਇਿ' 
ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰੋ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਪਡਰਿਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1504, Driving
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ਅਗੱ ੇਲਈ ਯਿੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਤਿਖੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਿਹਾ ਿਰਦੇ 
ਰਡਹਣਾ ਸੰਭਿ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਰ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਤਰੀਡਿਆ ਂਿਾਲ ਪ੍ਭਾਡਿਤ 
ਿਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਿੰਮ ਿਰਿ ਨੂੰ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤਹੁਾਿੀ ਸਰੀਰਿ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਤਮਿ 
ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਲਈ ਡਬਹਤਰ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਡਿਿਲਡਪਿ ਤਰੌ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਿੰਮ ਨੂੰ ਬਦੰ ਿਰਿਾ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਿਿਲਪ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 
ਬਿਾਏ ਹਰ ਹਫਤੇ ਿੁਝ ਘੰਡਟਆ ਂਲਈ ਸਿੈਸੇਿਾ ਿਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਿੌਿਰੀ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲਾ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿ ਿਾਲ 
ਗਲੱ ਿਰਿ ਿਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਿੇਿਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿ ਅਗੱ ੇਿੀ ਿਰਿਾ ਹ।ੈ 
ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਿਈ ਥਾਿਂਾ ਂਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ,ੈ ਡਿਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹਿ: 
■  ਿੰਮ ਤ ੇਤਹੁਾਿਾ ਮਾਿਿ ਸੰਸਾਧਿ ਡਿਭਾਗ 
■  ਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ
■  Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ਐਿਿਾਇਸਰੀ, 

ਿੋਂਡਸਡਲਏਿਿ ਐਂਿ ਆਰਡਬਟਰਿਿੇਿ ਸਰਡਿਸ – ACAS)
■  ਤਹੁਾਿਾ ਿਪਾਰਿ ਸੰਘ, ਿੇ ਤਹੁਾਿਾ ਿੋਈ ਹੈ
■  Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ) 
■  ਇੱਿ ਪੇਿੇਿਰ ਡਚਡਿਤਸਿ, ਿੋ ਤਹੁਾਿੀ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਚੱ ਸਮਾਯਿੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਤ ੇਸਲਾਹ 

ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ
■  ਤੁਹਾਿੇ ਸਥਾਿਿ Jobcentre Plus (ਿੋਬਸੈਂਟਰ ਪਲਸ) ਦਫਤਰ ਡਿਖੇ ਇੱਿ 

ਮਾਹਰ ਿੰਮ ਦਾ ਿੋਚ।

ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨਾ
ਿਝੁ ਿੌਿਰੀਆ ਂਡਿਚੱ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਖੀਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਨੂੰਿੀ 
ਤਰੌ ਤ ੇਮਜ਼ਬਰੂ ਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਇਿਰਾਰਿਾਮੇ ਦੀ 
ਿਾਚਂ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ ਅਡਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ। ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਿੌਿਰੀ ਦੇ 
ਡਹਸੇੱ ਿਿੋਂ ਿਾਹਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਡਚੰਤਤ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਿਖੀਸ ਬਾਰੇ 
ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਿ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿ ਤੁਹਾਿੀ ਿਨੂੰਿ ਦੇ ਤਡਹਤ ਰੱਡਖਆ ਿੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। 
ਇੱਿ ਿਾਰੀ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੇ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਨੂੰਿ ਿਡਹੰਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ 'ਉੱਡਚਤ ਸਮਾਯਿੋਿਾ'ਂ ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਤਸੁੀਂ 
ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹੁਦੇੰ ਹ ੋਅਤ ੇਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ

ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਿਣਾ
ਿਝੁ ਚਰਣਾ ਂਤੇ, ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਿਾ ਂਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਡਰਟਾਯਰ ਹਣੋ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣ ੇਪੈਂਿਿ ਦੇ ਅਡਧਿਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ 
ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿਉਂਡਿ ਸਟਟੇ ਪੈਂਿਿ ਉਮਰ ਿੁਝ 
ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹ।ੈ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਿੰਮਿਾਿੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਹ ੋਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 'ਿੰਮਿਾਿੀ 
ਉਮਰ' ਦੇ ਿਈ ਫਾਇਡਦਆ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਤਹੁਾਿ ੇਹਲਾਤਾ ਂਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਏੋ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ:
■	  ਡਿਿੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਭੁਗਤਾਿ (PIP) ਿਾ ਂ– ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿੂਿ 2013 ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਦਾਅਿਾ 

ਿੀਤਾ – ਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਿਾਲ ਡਿਊਣ ਦਾ ਭਤੱਾ (DLA). ਇਹ ਉਿ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰਿ ਲਈ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੀਿਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਚੱਲਣ-ਡਫਰਣ ਸਬਧੰੀ 
ਲੋੜਾ ਂਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿਾ ਂਿਹੀਂ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਤੇ 
ਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਡਿ ਤਹੁਾਿੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਤ।ੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰਿਾ 
68 ਤ ੇਫਾਇਦੇ ਖੰਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

■	  ਿਰਡਿੰਗ ਟਿੈਸ ਰੈਿਡਿਟ – ਇਹ ਿਸੀਲੇ ਮੁਤਾਬਿ ਿਾਚੇਂ ਗਏ ਬਡੈਿਡਫਟ ਹਿ ਡਿਸ 
ਦਾ ਤਸੁੀਂ ਦਾਅਿਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਪਰ ਘੱਟ ਡਦਹਾੜੀ ਤ ੇਹ।ੋ 
ਿਰਡਿੰਗ ਟਿੈਸ ਰੈਿਡਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਿਾ ਡਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਥਾ ਂਯਡੁਿਿਰਸਲ 
ਰੈਿਡਿਟ ਲੈ ਡਰਹਾ ਹ ੈ(ਪੰਿਾ 84 ਨੂੰ ਦੇਖੋ)।

■  ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਡਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸਰਿਾਰੀ ਤਿਖਾਹ – ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਮ 
ਹ ੈਡਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਤਹੁਾਿੇ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਹਾਲਾਡਂਿ 
ਿਝੁ ਮਾਲਿਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਪੇਿੇਿਰ ਡਬਮਾਰੀ ਸਬਧੰੀ ਭੁਗਤਾਿ ਦੀ ਸਿੀਮ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿੋ ਡਿ 
ਡਿਆਦਾ ਿਿਡਦਲੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ 28 ਹਫਡਤਆ ਂਤਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ 
ਹ ੈਿੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਿੌਿਰੀ ਹ ੈਪਰ ਡਬਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹ ੋਅਤ ੇਿੰਮ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਅਯਗੋ 
ਹ।ੋ ਇਹ ਿੋਈ ਿੀ ਬਚੱਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿੋ ਡਿ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਹ ੋ
ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਤਹੁਾਿੇ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ 
ਿ ੋਤਹੁਾਨੂੰ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ
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■  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਭਤੱਾ – ਇਹ ਿੰਮਿਾਿੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਮੱੁਖ 
ਫਾਇਦਾ ਹ ੈਿੋ ਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਰਿੇ ਿੰਮ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਅਯਗੋ ਹਿ। ਇਹ ਿਾ ਂਤ ੇਤੁਹਾਿੇ 
National Insurance (ਰਾਿਟਰੀ ਬੀਮਾ) ਯਗੋਦਾਿਾ ਂਦੇ ਡਰਿਾਰਿ ਤ ੇਿਾ ਂਫੇਰ 
ਇੱਿ ਿਸੀਲਾ ਿਾਚਂ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ESA ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਗਰਿੀਿਾਮੇ ਦੇ 
ਡਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

■  ਆਮਦਿੀ ਸਮਰਥਿ – ਇਹ ਿੁਝ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾਿਾ ਂਸਮੇਤ, ਿੁਝ ਖਾਸ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱ ਿਸੀਲਾ-ਿਾਚਂ ਬਡੈਿਡਫਟ ਹ,ੈ ਡਿਿ੍ਾ ਂਤੋਂ ਿੰਮ ਦੀ ਭਾਲ 
ਿਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਹੀਂ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਬਡੁਿਆਦੀ ਿੀਿਿ ਦੇ ਖਰਡਚਆ ਂ
ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭਤੱੇ 
ਿਾ ਂਡਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਡਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸਰਿਾਰੀ ਤਿਖਾਹ ਿਾਗਂ ਦੇ ਹਰੋ ਫਾਇਡਦਆ ਂ
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਅਡਿਹ ੇਡਿਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾ ਂਿੇ ਇਸ ਦੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆਮਦਿੀ ਿਾਲ ਸਬਧੰਤ ਰੁਿਗਾਰ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਭਤੱ ੇਦੇ ਿਾਲ ਿਰਾਈ 
ਹਿੋਗੇੀ ਿੋ ਡਬਮਾਰੀ ਿਾ ਂਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਦੇ ਿਰਿੇ ਆਮਦਿੀ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ 
ਸਿ (ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ)।

■	  ਹਾਊਡਸੰਗ ਬਡੈਿਡਫਟ ਅਤ ੇਿੌਂਸਲ ਿਰ ਸਮਰਥਿ
(ਪੰਿਾ 72 ਤ ੇਹਰੋ ਫਾਇਡਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ)।

ਤਹੁਾਿੀ ਤਿਖੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਸੰਪੂਰਿ ਬਡੈਿਡਫਟਸ ਦੀ ਿਾਚਂ 
ਿੀਤੀ ਹਿੇੋ। Age UK (ਏਿ ਯਿੇੂ) ਿਾ ਂCitizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ) 
ਡਿਖੇ ਡਿਸੇ ਸਲਾਹਿਾਰ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ।

ਯਡੁਨਵਰਸਲ ਕੈ੍ਰਡਿਟ
ਯਡੁਿਿਰਸਲ ਰੈਿਡਿਟ, ਡਿਸ ਦੀ 2013 ਡਿਚੱ ਿੁਰੂਆਤ ਹਈੋ, ਿੋਈ ਿੰਮਿਾਿੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਿਸੀਲਾ-ਿਾਚਂ ਬਡੈਿਡਫਟ ਦੀ ਥਾ ਂਲੈ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਆਮਦਿੀ ਿਾਲ ਸਬਧੰਤ 
ਰੁਿਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਭਤੱਾ, ਹਾਊਡਸੰਗ ਬਡੈਿਡਫਟ ਅਤ ੇਿੰਮਿਾਿੀ ਿਰ ਰੈਿਡਿਟ ਿਾਮਲ 
ਹਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿ ਭਰ ਡਿਚੱ ਲਾਗ ੂਿੀਤਾ ਿਾ ਡਰਹਾ ਹ।ੈ ਪਡਹਲਾ-ਂਪਡਹਲਾ ਂਇਹ ਡਸਰਫ 
ਿਿੇਂ ਦਾਅਡਿਆ ਂਤ ੇਹੀ ਲਾਗ ੂਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਇਹ ਮੌਿੂਦਾ ਦਾਅਡਿਆ ਂ
ਲਈ ਿੀ ਲਾਗ ੂਹਿੇੋਗਾ। 

ਯਡੁਿਿਰਸਲ ਰੈਿਡਿਟ ਦਾ ਡਿਊਣ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ,ਂ ਹਾਊਡਸੰਗ ਲਾਗਤਾ,ਂ ਬਡੱਚਆ ਂਲਈ 
ਰਿਮਾ ਂ(ਿ ੇਿੋਈ ਹਿ) ਅਤ ੇਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਿਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਦੀਆ ਂਿੰੁਮੇਿਾਰੀਆ ਂਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹਣੋ ਿਾਲੀਆ ਂਿਾਧੂ ਲਾਗਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ਏਿਲ ਮਾਸਿ ਰਿਮ ਿਿੋਂ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਡਿਚੱ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਭਤੱਾ, National 
Insurance (ਰਾਿਟਰੀ ਬੀਮਾ) ਫਾਇਦੇ, ਿੌਂਸਲ ਿਰ ਸਮਰਥਿ ਿਾ ਂਪੈਂਿਿ ਰੈਿਡਿਟ 
ਿਾਮਲ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1509, Employment

ਆਪਣੇ ਡਵਿੱੀ ਪ੍ਰਬਧੰਨਾ ਂਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਡਵਚੱ ਕਰ ੋਅਿੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਡਕ ਿਹੁਾਿ ੇਸਾਰ ੇਕਾਗਜੀ ਦਸਿਾਵੇਜ ਇਕੱ ਹੀ ਥਾ ਂ
ਿ ੇਹਨ।

ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਿ ਡਲਿੱ ੋਜਾ ਂਅਪਿੇਟ ਕਰ ੋਅਿੇ ਡਕਸੇ 
ਅਟਰੋਨੀ ਜਾ ਂਅਟਰੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਡਨਯਕੁਿ ਕਰ।ੋ 

ਿਹੁਾਿ ੇਅਿ ੇਿਹੁਾਿੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਿੀ, ਜੇ 
ਿਹੁਾਿਾ ਕੋਈ ਹ,ੈ ਲਈ ਬਡੈਨਡਫਟਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧੰਨ 
ਕਰ।ੋ 

ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, DVLA ਜਾ ਂ
DVA ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਿਿੀਸ ਬਾਰ ੇਦਸੱ ੋ(ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾਉਂਦ ੇਹ)ੋ। 

ਿਹੁਾਿ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ
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5

ਮੁੱਖ ਡਬੰਦੂ: ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇੱਥੇ ਡਿੰਿੀ ਦੇਰ ਤਿ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਿੇ ਤਹੁਾਿੀ ਿਧੀਆ ਿੀਿਿ ਡਿਊਣ 
ਅਤ ੇਸੁਤਤੰਰ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਰਥਿ ਉਪਲਬਧ 
ਹ।ੈ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਲਈ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ NHS, ਸਮਾਿਿ 
ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਡਿਿੀ ਿੰਪਿੀਆ,ਂ ਅਤ ੇਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਤ ੇਗਰੈ-ਮੁਿਾਫਾ 
ਸੰਗਠਿ ਹਿ।

ਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾ ਂਹਰ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। 
ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ, 
ਸਥਾਿਿ ਯਾਦਦਾਿਤ ਸੇਿਾ ਿਾ ਂਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ (ਿੌਂਸਲ) ਸਮਾਿਿ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਡਿਭਾਗ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿ ਦੁਆਰਾ ਿੁਰੂਆਤ ਿਰੋ। 
ਤਸੁੀਂ Alzheimer’s Society, Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ 
ਐਿਿਾਈਸ) ਿਾ ਂNHS Choices (ਐਿਐਚਐਸ ਚੋਇਡਸਜ਼) ਦਾ 
ਿੀ ਉਪਯਗੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

Alzheimer’s Society, Dementia UK (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਯਿੇੂ), 
Age UK (ਏਿ ਯਿੇੂ) ਅਤ ੇCarers UK (ਿੇਅਰਰਸ ਯਿੇੂ) ਿਾਗਂ 
ਦੇ ਸੰਗਠਿ ਿਈ ਤਰੀਡਿਆ ਂਿਾਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ,ਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ 
ਪਡਰਿਾਰਾ ਂਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। 
ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ 
ਸਮੂਹ, ਫੋਿ ਹਲੈਪਲਾਇਿਾ ਂਅਤ ੇਸੂਚਿਾ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਿਾਮਲ ਹਿ। 
ਪੰਿਾ 136-144 ਤ ੇਸੰਪਰਿ ਿੇਰਿ ੇਡਦੱਤ ੇਗਏ ਹਿ।

ਿਡਮਊਡਿਟੀ ਿਰਸਾ,ਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਅਤੇ 
ਪੇਿਿੇਰ ਡਚਡਿਤਸਿਾ ਂਿਾਗਂ, ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂ
ਤੋਂ ਿਾਫੀ ਸਮਰਥਿ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਘਰ ਡਿਖੇ ਗਰੈ-ਿਾਿਟਰੀ 
ਸਮਰਥਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਭਿੋਿ ਬਣਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ, ਤਾ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਦੇ ਮੁਲਾਿਂਣ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ 
ਡਿਭਾਗ ਨੂੰ ਿਡਹਣਾ ਪਡਹਲਾ ਿਦਮ ਹ।ੈ

ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਇੱਿ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾ ਂਸਮਰਥਿ ਯਿੋਿਾ 
ਬਣਾਿਗੇੀ ਿੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਆਡਖਆ ਿਰਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿੇਂ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹਗੋ।ੇ ਉਹ ਿੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਗੰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਸਾਰੇ ਸਥਾਿਿ 
ਅਡਧਿਾਰੀ ਹਣੁ ਡਿਿੀ ਬਿਟ ਿਾਮਿ ਡਸਸਟਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਿ ਪਰਤਖੱ ਭੁਗਤਾਿ ਦੇ ਰੂਪ ਡਿਚੱ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ 
ਹ।ੈ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦਾ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਸੱਧਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ 
ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਦੇ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪ੍ਿਾਰਾ ਂਲਈ 
ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਡਤਆਰ 
ਿੀਤੀਆ ਂਿੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਿ। ਤਹੁਾਿਾ ਯਾਦਦਾਿਤ ਿਲੀਡਿਿ, 
ਿੀਪੀ ਿਾ ਂਸਥਾਿਿ Alzheimer’s Society ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿਦੀ ਹੈ 
ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਡਕਥੇੱ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹ,ੈ ਡਭਆਿਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹ 
ਭਡਿਖੱ ਬਾਰੇ ਿਈ ਸੁਆਲ ਸਾਮ੍ਹਣ ੇਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ ਮਦਦ ਲਈ ਿਡਹਣਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ 
ਹ,ੈ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਿੇ ਤਸੁੀਂ ਹਮੇਿਾ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹਾ ਮਡਹਸੂਸ ਿਹੀਂ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਰੰੁਤ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਿਾਣਿਾ ਉਪਯਗੋੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹੈ 
ਡਿ ਿਾਫੀ ਸੂਚਿਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਅਡਿਹਾ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਇੱਥੇ ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਸਮਰਥਿ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿੋ ਡਿ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ ਡਿਚੱ ਿਾਣ ਦੁਆਰਾ ਤਸੁੀਂ ਸਮਾਿ ਸਡਥਤੀ 
ਡਿਚਲੇ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਮਲ ਸਿਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ,ਂ ਅਿੁਭਿਾ ਂਅਤ ੇਉਪਯਗੋੀ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਿਧੀਆ ਗਣੁਿੱਤਾ ਿਾਲੇ ਿੀਿਿ ਦਾ ਆਿੰਦ 
ਲੈਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਅਡਿਹਾ ਸਮਰਥਿ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿੋ ਲੰਬੇ 
ਸਮੇਂ ਤਿ ਤਹੁਾਿੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਰਡਹਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਾਇਦ ਆਪਣੀ ਡਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਪਤਾ 
ਹਿੋਗੇਾ। ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਬਾਰੇ ਡਿਆਦਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ ਿੀ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਡਿ ਤਹੁਾਿਾ ਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ (ਿੌਂਸਲ) ਪੇਿਿਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਗਰੈ-ਿਾਿਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਮਦਦ ਦੇ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪ੍ਿਾਰ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਿਾ ਂਇਿ੍ਾ ਂਦਾ 
ਪਬ੍ਧੰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਫਤ ਹਿ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹੁਾਿੀ ਆਮਦਿੀ ਅਤੇ 
ਬਚੱਤਾ ਂਤੇ ਡਿਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਏੋ, ਹਰੋ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਤਰੀਿਾ ਬਦਲ ਡਰਹਾ ਹ ੈਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ 
ਹ।ੈ ਇਗੰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਐਿਐਚਐਸ, ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾ ਅਤ ੇਹਰੋ ਸੰਗਠਿਾ ਂਦੇ 
ਡਿਚੱ ਡਿਆਦਾ ਿਜ਼ਦੀਿੀ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਇੱਿ ਪਡਹਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ 
ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਸਧਾਰਿ ਿੀਪੀ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇੱਿ 'ਹਬ' 
ਡਿਚੱ ਿਾਦੇਂ ਹ ੋ(ਡਿੱਥੇ ਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਪੇਿੇਿਰ ਡਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹਿ)। ਉਹ ਗਲੱਾ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚਰਚਾਿਾ ਂਦਾ ਿੇਂਦਰ-ਡਬੰਦੂ ਹਣੋੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ 
ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਫਰਿ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ, ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ 
ਲੰਬ-ੇਸਮੇਂ ਤਿ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆ ਂਡਬਮਾਰੀਆ ਂਹਿ, ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਡਿਰਧਾਰਤ 
ਮੁਲਾਿਾਤਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹਣੋ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇੱਿ ਮੁਲਾਿਾਤ ਡਿਚੱ ਇਿ੍ਾ ਂਸਾਡਰਆ ਂਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ

National Health Service (ਨੈਿਨਲ ਹਲੈਥ ਸਰਡਵਸ – NHS)
ਡਿਆਦਾਤਰ ਲੋਿਾ ਂਿੇ NHS, ਦੇ ਿਰੀਏ ਪਡਹਲਾ ਂਹੀ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਿੀਤੀ ਹਿੇੋਗੀ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਿੀਪੀ ਿਾ ਂਿੋਈ ਮਾਹਰ (ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਇਿੱ ਸਲਾਹਿਾਰ)। 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਯਾਦਦਾਿਤ ਿਲੀਡਿਿ ਡਿਚੱ ਿੀ ਗਏ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ NHS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਫਤ ਹਿ।

NHS ਪੇਿਿੇਰਾ ਂਦੀ ਿੱਿੀ ਸੰਡਖਆ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿੋ ਡਿ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ:
■	  ਿੀਪੀ
■	  ਿਾਿਟਰੀ ਮਾਹਰ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ (ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਲਈ), ਿਰਾ-

ਡਚਡਿਤਸਿ (ਬੁਢੱ ੇਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂਸਰੀਰਿ ਡਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ) ਅਤ ੇਡਦਮਾਗੀ ਿਾਿਟਰ 
(ਡਦਮਾਗ ਅਤ ੇਿਸਾ ਂਦੀਆ ਂਡਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ)

■	  ਿਰਸਾ,ਂ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਅਡਭਆਸ ਿਰਸਾ,ਂ ਡਿਲਾ ਿਾ ਂਿਡਮਊਡਿਟੀ ਿਰਸਾ,ਂ ਿਡਮਊਡਿਟੀ 
ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ ਿਾ ਂਿਡਮਊਡਿਟੀ ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਿਰਸਾ,ਂ ਅਤ ੇਮਾਹਰ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਰਸਾ ਂਡਿਿੇਂ ਡਿ ਐਿਮਾਇਰਲ ਿਰਸਾਂ

■	  ਪੇਿਿੇਰ ਡਚਡਿਤਸਿ – ਉਹ ਤਹੁਾਿੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੌਿਲਾ ਂਨੂੰ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ 
ਿਰਦੇ ਹਿ (ਿਝੁ ਖੇਤਰਾ ਂਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਿਰੀਏ ਉਪਯਗੋ ਿੀਤਾ 
ਿਾਦਂਾ ਹ ੈਿਾ ਡਿ NHS ਦੇ ਿਰੀਏ)

■	  ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ – ਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਮਾਿਡਸਿ ਯਗੋਤਾਿਾ ਂ
ਦੇ ਡਿਸਡਤਰਿਤ ਮੁਲਾਿਂਣ, ਰਿੱਈਏ ਡਿਚੱ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਿਾਲ ਸਮਰਥਿ ਅਤ ੇਗਲੱ ਿਰਿ 
ਸਬਧੰੀ ਉਪਚਾਰਾ ਂਲਈ ਡਿਿੇਂ ਡਿ CBT

■	  ਆਿੀਓਲੋਡਿਸਟ – ਿੰਿਾ ਂਲਈ
■	  ਓਪਟਮੇੋਡਟਰਿਸਟ – ਅਖੱਾ ਂਲਈ
■	  ਿੈਂਡਟਸਟ – ਦੰਦਾ ਂਅਤ ੇਮੌਡਖਿ ਡਸਹਤ ਲਈ
■	  ਡਫਡਿਓਥੇਰੇਡਪਸਟ – ਿਸਰਤ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਡਫਰਣ ਲਈ
■	  ਡਚਰੋਪੋਡਿਸਟ – ਪੈਰਾ ਂਲਈ
■	  ਬਲੋਣ ਅਤ ੇਭਾਿਾ ਦੇ ਡਚਡਿਤਸਿ (ਉਹ ਡਿਗਲਣ ਿਾਲ ਸਬਧੰਤ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਦੇ 

ਿਾਲ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ)
■	  ਸਲਾਹਿਾਰ – ਗਲੱ ਿਰਿ ਸਬਧੰੀ ਉਪਚਾਰਾ ਂਲਈ
■	  ਿਾਇਡਟਡਿਅਿ – ਖੁਰਾਿ ਅਤ ੇਪੋਿਿ ਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ।
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਸਮਾਜਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂਅਿ ੇਸਮਾਜਕ ਦਿੇਭਾਲ
ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ 
ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਡਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਿ, ਹਾਲਾਡਂਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਸਰ ਇੱਿ ਿੱਖਰੇ ਸੰਗਠਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। 
ਹਮੋਿੇਅਰ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿਿੀ ਸਹਾਇਿ ਤੁਹਾਿੀ ਡਿੰਿੀ ਦੇਰ ਤਿ ਸੰਭਿ ਹਿੇੋ ਸੁਤਤੰਰ 
ਰਡਹਣ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ 
ਰਡਹਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ।ੋ 

ਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤੀਆ ਂਿਾ ਂਪ੍ਬਧੰਿ ਿੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ: 
■	  ਘਰ ਦੇ ਅਦੰਰ ਅਤ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਦਦ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, 

ਭਿੋਿ ਬਣਾਉਣ, ਸਫਾਈ, ਿਾ ਂਿੱਪੜੇ ਧੌਣ ਅਤ ੇਪਾਉਣ ਦੇ ਿਾਲ
■	  ਿੀਿਿ ਨੂੰ ਅਸਾਿ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿ ੇਘਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਿਰਣ 

ਅਤ ੇਤਬਦੀਲੀਆ ਂ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਉੱਪਰ ਚੱੁਿੀ ਟਟੱੀ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਸੀਟ, ਹੈਂਿ 
ਰੇਲ ਿਾ ਂਇੱਿ ਿਾਰਬਿ ਮੋਿੋਿਸਾਇਿ ਡਿਟਿੈਟਰ

■	  ਘਰ ਡਿਖੇ ਭਿੋਿ ਦੇ ਿਾਲ ਮਦਦ
■	  ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਿਾਲ ਮਦਦ
■	  ਡਿਸੇ ਿੇ ਸੈਂਟਰ ਿਾ ਂਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ ਡਿਖੇ ਸਥਾਿ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿਾ
■	  ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਅਤ ੇਡਬੱਲਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ, ਿਾਗਿੀ ਿੰਮ ਦੇ ਿਾਲ 

ਡਿਹਾਰ ਿਰਿ ਅਤ ੇਫਾਇਡਦਆ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਮਦਦ
■	  ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਿੇਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਨੂੰ ਥੋੜੇ ਡਚਰ ਲਈ ਛੁਟੱੀ ਦੇਣ 

ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ)
■	  ਸਾਲਸ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾ ਂਮੁੜ-ਸਮਰੱਥ ਿਰਿਾ (ਅਡਿਹ ੇਸਮਰਥਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿੋ 

ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਡਿਖੇ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ 
ਯਗੋਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹ)ੈ

■	  ਿਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਘਰ (ਅਡਿਹ ੇਘਰ ਡਿੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਸਾਇਟ ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੰਾ ਹ)ੈ।

ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਲੋਂ ਡਿਆਦਾਤਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਹ।ੈ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂ
ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਿਾਉਣਾ ਿੀ ਮੁਫਤ ਹ ੈ(ਪੰਿਾ 96 ਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਿਿੇਂ 
ਿਰਿੀ ਹ,ੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ)। ਿਦੋਂ ਗਲੱ ਘਰ ਡਿਖੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰਿ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਦੋਂ ਿੁਝ ਲੋਿ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਿਚੱ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਣਗ ੇਪਰ ਿੁਝ 
ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਇਹ ਤਹੁਾਿ ੇਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਰਥਿ ਦੇ 
ਪਿ੍ਾਰ, ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਡਿਤੱੀ ਸਡਥਤੀ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰੇਗਾ।

ਿ ੇਿੋਈ ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਿੀ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਿਾ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਪੰਿਾ 103 ਤ ੇਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਸਮਰਥਿ, ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 

ਦਾਨੀ ਸਸੰਥਾਵਾ ਂਅਿ ੇਗਰੈ-ਮਨੁਾਫਾ ਸਗੰਠਨ
ਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਅਤ ੇਗਰੈ-ਮੁਿਾਫਾ ਸੰਗਠਿ ਤਹੁਾਿੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾ ਿਾ ਂਪਡਰਿਾਰ 
ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਸਥਾਿਿ ਸਮਰਥਿ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਇੱਿ 
ਬਹਮੱੁੁਲਾ ਸਰੋਤ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ। ਰਾਿਟਰੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਡਿਚੱ Alzheimer’s Society, 
Dementia UK (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਯਿੇੂ), Age UK (ਏਿ ਯਿੇੂ), Carers UK 
(ਿੇਅਰਰਸ ਯਿੇੂ) ਅਤ ੇCarers Trust (ਿੇਅਰਰਸ ਟਰਿਸਟ) ਿਾਮਲ ਹਿ। ਤਸੁੀਂ 
ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਰਾਿਟਰੀ ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰ, ਉਿ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਿਬੈਸਾਇਟਾ ਂਤ ੇਿਾਿੇ ਿਾ ਂਸਥਾਿਿ ਦਫਤਰ ਡਿਚੱ ਡਚੱਠੀ ਛਿੱ (ਿ ੇਿੋਈ ਉਪਲਬਧ ਹ)ੈ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਪੱੁਛੋ ਡਿ ਹਠੇਾ ਂਡਦੱਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਸਥਾਿਿ ਤਰੌ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਿ ਿਾ ਂ
ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿੀ ਹ:ੈ
■	  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਲਾਹਿਾਰ
■	  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ
■	  ਮਾਹਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਰਸਾਂ
■	  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ
■	  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿੈਫੇ
■	  ਿ ੇਸੈਂਟਰ
■	  ਡਬਫਰਿੈਂਡਿਗੰ
■	  ਗਾਣ ਸਮੂਹ
■	  ਿਿਾਲਤ ਸੇਿਾਿਾਂ
■	  ਫੋਿ ਹਲੈਪਲਾਇਿ
■	  ਚਰਚਾ ਫੋਰਮ 
■	  ਿਾਣਿਾਰੀ – ਆਿਲਾਇਿ ਅਤ ੇਛਪਾਈ ਡਿਚੱ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਡਿਤਾਬਾ ਂਅਤ ੇਪਰਚੇ।

ਸੰਗਠਿਾ ਂਅਤ ੇਸੰਪਰਿ ਿਰੇਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 131 ਤ ੇAlzheimer’s Society 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਸਮਰਥਿ, ਅਤ ੇਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ,ਂ 
ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
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ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk

0300 222 1122 ਤ ੇNational Dementia Helpline 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ94

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਡਨਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਡਿਿੀ ਿੰਪਿੀਆ ਂਹਿ ਿ ੋਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਘਰ ਡਿਖੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ (ਿਈ ਿਾਰੀ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 'ਘਰੇਲੂ 
ਦੇਖਭਾਲ' ਬਲੁਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ)ੈ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਡਿਿੀ ਬਿਟ (ਪੰਿਾ 98 ਦੇਖੋ) ਦੇ ਿਾਲ 
ਿਾ ਂਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਮੋਿੇਅਰ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਿਾ ਂਡਿਿੀ ਸਹਾਇਿ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਪੰਿੀਡਰਿਤ ਏਿੰਸੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਆਪਣੀਆ ਂਸਥਾਿਿ ਸਮਾਿਿ 
ਸੇਿਾਿਾ,ਂ UK Homecare Association (ਯਿੇੂ ਹਮੋਿੇਅਰ ਐਸੋਡਸਏਿਿ) ਿਾਲ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ, ਿਾ ਂਢਿੁਿੀਂ ਡਿਯਾਮਿ ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਤ ੇਿਾਓ। ਇਹ ਹਿੇੋਗੀ:
■	  ਇਗੰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ Care Quality Commission (ਿੇਅਰ ਿੁਆਡਲਟੀ ਿਡਮਿਿ – 

CQC)
■	  Care and Social Services Inspectorate in Wales – (ਿੇਲਸ ਡਿਚੱ 

ਿੇਅਰ ਐਂਿ ਸੋਿਲ ਸਰਡਿਡਸਸ ਇਸੰਪੈਿਟਰੇੋਟ – CSSIW)
■	  ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ Regulation and Quality Improvement 

Authority (ਰੇਗਲੇੁਿਿ ਐਂਿ ਿਿਾਲਟੀ ਇਮਪਰੂਿਮੇਂਟ ਅਥੋਰਟੀ – RQIA) 

ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਿਾਬਚੀ 1503, Health and social 
care professionalsਦਿੇੋ 

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका
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0300 222 1122 ਤ ੇNational Dementia Helpline 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਮੇਂਡਸ਼ਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

5

ਸਮਾਜਕ ਦਿੇਭਾਲ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ (ਜਾ ਂ'ਕਡਮਊਡਨਟੀ ਦਿੇਭਾਲ ਮਲੁਾਕਂਣ')
ਿ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਿਲੋਂ ਮਦਦ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਿ ਲਈ ਿਡਹਣਾ ਪਡਹਲਾ ਿਦਮ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਡਿਸ ਨੂੰ 
ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇ'ਿਡਮਊਡਿਟੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਲਾਿਂਣ' ਿਿੋਂ ਬਲੁਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਿੀ 
ਸਰੀਰਿ, ਮਾਿਡਸਿ ਅਤ ੇਭਾਿਿਾਤਮਿ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਤ ੇਡਧਆਿ ਡਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿ ਦਾ ਉਦੇਿ ਰੱਖਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਿੀ ਹਿ, ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਿੀ 
ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਅਤ ੇਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਣਗ।ੇ

ਮੁਲਾਿਂਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੇ, ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਲੋਿਾ ਂ(ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਪਡਰਿਾਰ ਿਾ ਂ
ਦੋਸਤ), ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਲੋਂ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਡਿਚੱ ਇਿੱ ਚਰਚਾ ਿਾਮਲ 
ਹਿੋਗੇੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਇਦ ਇੱਿ ਸੁਆਲਿਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਿ ਲਈ ਿੀ ਡਿਹਾ ਿਾਿੇਗਾ – 
ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਇਸ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ 
ਿਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਆਪਣ ੇਭਰੋਸੇ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਮੁਲਾਿਂਣ ਰਡਹਣ ਦੇ ਪ੍ਬਧੰਿਾ,ਂ ਤਸੁੀਂ ਿੀ ਹ ੋਅਤ ੇਖੁਦ ਡਿਹੜਾ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਿਹੀਂ 
ਹ,ੋ ਿੋਈ ਿੀ ਡਚੰਤਾਿਾ ਂਿ ੋਤਹੁਾਿੀਆ ਂਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਸਮਰਥਿ ਡਿਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹਗੋ,ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਿਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਦੋਸਤ ਿਾ ਂਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ ਿੀ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਡਿਚਾਰ ਸਾਝੇਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਤਹੁਾਿੇ 
ਿੀਪੀ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪੇਿੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਿੀ ਪੱੁਛ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਮੁਲਾਿਂਣ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਲਈ, ਤਸੁੀਂ ਡਸੱਧਾ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਾਲ ਸੰਪਰਿ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ, ਸਲਾਹਿਾਰ ਿਾ ਂਹਰੋ 
ਪੇਿਿੇਰ ਿੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਰੇਫਰ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋਗ।ੇ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਲੋਂ ਮੁਲਾਿਂਣ ਅਤੇ 
ਡਿਆਦਾਤਰ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਮੁਫਤ ਹ।ੈ

ਦਿੇਭਾਲ ਅਿੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਨਾ
ਇੱਿ ਿਾਰੀ ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰ ਡਦੱਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿੇ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਉਹ ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ ਦੀ ਯਿੋਿਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਡਿਯਿੁਤ ਿਰਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਇਿੱ ਸਮਾਿਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਹਿੇੋਗਾ। ਉਿ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੱ ਤ ੇਰਾਿੀ ਹਣੋ ਲਈ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਸ ਤਰੀਿੇ 
ਿਾਲ ਤੁਹਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿੇਂ ਪੂਰਾ ਿਰਿਾ ਹ ੈਿ ੋਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਅਿੁਿਲੂ 
ਹ।ੈ ਉਹ ਫੇਰ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਲ 'ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਯਿੋਿਾ' ਿਾਮਿ ਿੁਝ ਡਲੱਖਣਗ,ੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਿਿਲ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਣਗ।ੇ 

ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਖੁਦ ਿਲੋਂ ਿੁਝ ਅਡਿਹੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ 
ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਉਹ ਡਿਿੀ ਿੰਪਿੀਆ ਂਿਾ ਂਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾ ਂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ 
ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿੋ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਿੁਝ ਲੋਿ, ਅਿਸਰ ਡਿਸੇ ਡਰਿਤਦੇਾਰ ਿਾ ਂ
ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਿਾਲ, ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਜਦੋਂ ਡਕਸੇ ਡਸਹਿ ਜਾ ਂਦੇਿਭਾਲ ਪੇਿੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋ

■    ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਰੂਾ ਪਿਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈਡਕ ਡਵਅਕਿੀ ਕੌਣ ਹ ੈਜਾ ਂ
ਉਸ ਦੀ ਭੂਡਮਕਾ ਕੀ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡਵਆਡਿਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹ।ੋ

■  ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਡਨਰਧਾਰਿ ਮਲੁਾਕਾਿਾ ਂਿ ੇਜਾਦਂ ੇਹ ੋਉਦੋਂ ਡਕਸ ੇਦਸੋਿ ਜਾ ਂ
ਡਰਿਿੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਲਜਾਉਣ ਬਾਰ ੇਡਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ

■  ਿਹੁਾਿ ੇਦਆੁਰਾ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਇਸ ਬਾਰ ੇਸਚੋ ੋਡਕ ਿਸੁੀਂ ਬਠੈਕ 
ਡਵਿੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ,ੋ ਅਿ ੇਇਸ ਨੂੰ ਡਲਿੱ ਲਓ ਇਹ ਨਾ 
ਹਵੇੋ ਡਕ ਿੁਸੀਂ ਭੱੁਲ ਜਾਓ।

■  ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿੱਵਪਰੂਨ ਗਲੱ ਨੂੰ ਡਲਿੱ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਸੱਦੇ 
ਹਨ। ਿਸੁੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾਿਂ, ਡਜਸ ਬਾਰ ੇਿਸੁੀਂ ਗਲੱ ਕੀਿੀ, ਅਿੇ 
ਰਜਾਮਦੰ ਹਈੋਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਡਕਡਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਹੁਾਨੂੰ ਡਲਿਵਾਉਣ ਲਈ 
ਵੀ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਡਹ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

■  Alzheimer’s Society My visitor book (ਮਾਈ ਡਵਡਜਟਰ 
ਬੁਕੱ) ਨਾਮਕ ਇਕੱ ਡਕਿਾਬਚੀ ਦੀ ਪਿੇਕਿ ਕਰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਉਨ੍ਾ ਂਵੱਿ-
ਵਿੱ ਪਿੇੇਵਰਾ ਂਦਾ ਡਰਕਾਰਿ ਰਿੱਣ ਡਵਚੱ ਿਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹ ੈਡਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਡਮਲ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਿੀ ਡਿਤੱੀ ਸਡਥਤੀ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰੇਗਾ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਤੁਹਾਿੀ ਆਮਦਿੀ, 
ਬਚੱਤਾ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਸੰਪੱਤੀਆ।ਂ ਤਹੁਾਿੇ ਘਰ ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੂੰ ਸਧਾਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਡਧਆਿ ਡਿਚੱ ਿਹੀਂ 
ਰੱਡਖਆ ਿਾਿੇਗਾ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਉੱਥੇ ਰਡਹ ਰਹ ੇਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟਾ ਂਨੂੰ ਦਿੇ,ੋ 418, Assessment for 
care and support in England, W418, Assessment for 
care and support in Wales, ਜਾ ਂNI418, Community care 
assessment

ਡਨਜੀ ਬਜਟ
ਿ ੇਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਤਹੁਾਿੀ ਿੁਝ ਿਾ ਂਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿੀ ਬਿਟ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਿ ੇਿਾਲ ਗੱਲ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿੇ ਸਥਾਿਿ 
ਅਡਧਿਾਰੀ ਤਹੁਾਿੀ ਿੁਝ ਿਾ ਂਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਡਿਿੀ ਬਿਟ ਬਾਰੇ ਤਹੁਾਿ ੇਿਾਲ ਗੱਲ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਡਿਿੀ ਬਿਟ ਨੂੰ ਤਹੁਾਿੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਯਤੰਰਿਣ ਅਤ ੇਡਿਿਲਪ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ 
ਲਈ ਡਤਆਰ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹ।ੈ 

ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਆਪਣ ੇਡਿਿੀ ਬਿਟ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ 
ਿਡਹ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਗਿੀ-ਿੰਮ ਡਿਚੱ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਹੀਂ ਹਿੋਗੇੀ, ਪਰ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਿਲਪ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ 
ਸਮਰਥਿ ਡਿਿੇਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਪਰਤਖੱ ਭੁਗਤਾਿ 
ਿਿੋਂ ਆਪਣ ੇਡਿਿੀ ਬਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 
ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਿਾ ਂਿੋਈ ਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਇਸ ਦੇ ਡਰਿਾਰਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿੰੁਮੇਿਾਰ 
ਹ ੈਡਿ ਇਸ ਦਾ ਤਹੁਾਿੀ ਸਮਰਥਿ ਯਿੋਿਾ ਦੇ ਸਮਾਿ ਡਿਿੇਂ ਖਰਚਾ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ 
ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤਹੁਾਿੇ ਪਰਤਖੱ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿਾ ਸਮਰਥਿ 
ਿਰਿ ਲਈ ਸਥਾਿਿ ਸੰਗਠਿਾ ਂਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਤੁਸੀਂ ਿਈ ਤਰੀਡਿਆ ਂਿਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਡਿੰਿੀ ਦੇਰ ਤਿ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਤੁਹਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਯਿੋਿਾ ਡਿਚੱ ਰੱਡਖਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਿੋਿਾ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਗਲੱਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੇਗੀ ਿੋ ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਮਾਇਿੇ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤ ੇਡਿੰਿੀ ਦੇਰ ਤਿ 
ਸੰਭਿ ਹਿੋ ੇਤਹੁਾਿੀ ਸੁਤਤੰਰ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਿੇ ਸਮਾਿਿ 
ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਰਾਿੀਿਾਮਾ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹਿੇੋਗਾ। ਹਰ ਿੋਈ ਅਲੱਗ ਹ ੈਪਰ 
ਿਝੁ ਲੋਿ ਇੱਿ ਡਿਿੀ ਸਹਾਇਿ ਿਾ ਂਹਮੋ ਿੇਅਰਰ ਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਿਰਿ ਦੀ 
ਚੋਣ ਿਰਣਗ।ੇ ਿੁਝ ਲੋਿ ਸਮਾਿਿ ਗਤੀਡਿਧੀ, ਸੁਤਤੰਰ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰਿ ਲਈ ਉਪਿਰਣ, ਿਾ ਂਉਸ ਤਿਿੀਿ ਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ ਿੋ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਹਰੋ ਚੀਿਾ ਂਤ ੇਿੀ ਖਰਚਾ 
ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈ– ਇਹ ਇਸ ਗਲੱ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਲਈ ਤਹੁਾਿੀ ਯਿੋਿਾ 
ਡਿਚੱ ਰਾਿੀਿਾਮਾ ਿੀਤਾ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ 

ਡਿਿੀ ਬਿਟ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਅਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਿਹ।ੋ ਉਹ ਸਥਾਿਿ 
ਸੰਗਠਿਾ ਂਬਾਰੇ ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹਿ ਿੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹਿ ਡਿ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿੀ ਹ।ੈ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟਾ ਂਨੂੰ ਦਿੇ,ੋ 532, Paying for care 
and support in England, W532, Paying for care and 

support in Wales, ਜਾ ਂ473, Personal budgets
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ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਇੱਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਡਿਅਿਤੀ ਿਿੋਂ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਿਤੱ-ਪੋਡਿਤ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਪਾੱਤਰ ਹੁਦੇੰ ਹ ੋਤਾ ਂਫੇਰ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਇੱਿ ਪਰਤਖੱ ਭੁਗਤਾਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅਡਿਹੀ 
ਲਚਿਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਬਧੰਿਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮਰਥਿ 
ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਅਸਾਿ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਿੋ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹ।ੈ

ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਵੇਾਵਾਂ
ਿ ੇਤਹੁਾਿੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਤਿਖੀਸ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਉਮਰ 40, 50 
ਿਾ ਂ60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ80 ਿਾ ਂ90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡਿਚੱ ਤਿਖੀਸ ਿੀਤ ੇਿਾਣ 
ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਿਾਲੋਂ ਤਹੁਾਿੇ ਿਾਫੀ ਅਲੱਗ ਡਹੱਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਸਬਧੰੀ ਲੋੜਾ ਂ
ਹਣੋਗੀਆ।ਂ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਤਹੁਾਿੀ ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ ਤ ੇਸਡਰਿਅ ਅਤ ੇਿਾਰਿਿਾਰੀ 
(ਿਾ ਂਅਡਿਹਾ ਸਾਥੀ ਹ ੈਿੋ ਿਾਰਿਿਾਰੀ ਹ)ੈ ਹਣੋ ਦੀ ਡਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਿੇ 
ਉੱਤ ੇਡਿਰਭਰ ਬਚੇੱ ਿਾ ਂਸੰਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਮਾਪੇ ਹਿ, ਅਤ ੇਹਾਲੇ ਿੀ ਡਗਰਿੀਿਾਮਾ 
ਮੌਿਦੂ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਿੇ ਲੱਛਣ ਿੀ ਅਲੱਗ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਅਿਸਰ ਬੁਢੱ ੇਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਡਧਆਿ ਡਿਚੱ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਿਾਲ ਡਿਿਸਤ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਿੁਝ ਮਾਮਡਲਆ ਂਡਿਚੱ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ 
ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਿ। ਇਥੱੋਂ ਤਿ ਡਿ ਡਿੱਥੇ ਸੇਿਾ ਛੋਟੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਮੌਿੂਦ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਉੱਥੇ ਿੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਪ੍ਿਾਰ ਹਮੇਿਾ ਉੱਡਚਤ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਿਹੀਂ 
ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਉੱਡਚਤ ਗਤੀਡਿਧੀ ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਸੰਡਖਆ ਹਾਲੇ 
ਿੀ ਸੀਮਤ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ ਿਾ ਂਸਮਾਿ ਡਹੱਤਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਡਮਲਣ ਲਈ ਸਫਰ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 
ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਗਤੀਡਿਧੀਆ,ਂ ਸਮਰਥਿ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਯਾਦਦਾਿਤ ਿਲੀਡਿਿ, 
ਸਲਾਹਿਾਰ, ਿੀਪੀ ਿਾ ਂਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਪੱੁਛੋ। ਤਹੁਾਨੂੰ, ਤਹੁਾਿੇ ਪਡਰਿਾਰ ਿਾ ਂਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਨੂੰ ਸਥਾਿਿ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਡਲਆਉਣ, ਿਾ ਂ
ਸਮਾਿ ਹਲਾਤਾ ਂਡਿਚੱ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ Alzheimer’s Society ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

Alzheimer’s Society ਦੇ ਆਿਲਾਇਿ ਚਰਚਾ ਫੋਰਮ, Talking Point 
(ਟਾਡਿੰਗ ਪੋਇਟੰ), ਡਿਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਇੱਿ ਖੰਿ ਿਾਮਲ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ ੇਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰਿਾ 132 
ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿਾ, ਉਿ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿੈਬਸਾਇਟਾ ਂਤ ੇਦੌਰਾ 
ਿਰਿਾ, ਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਿਲੋਂ ਇਿਡਤਹਾਰਾ ਂਲਈ ਸਬਸਰਿਾਇਬ ਿਰਿਾ ਿੀ ਸਹਾਇਿ ਲੱਗ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਿਾਰ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਸੁਡਿਕਾ 688, Young-onset dementia: 
Understanding your diagnosis

ਿਹੁਾਿ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਲੋੜਾ ਂਦ ੇਮਲੁਾਕਂਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂਨੂੰ ਕਹ।ੋ ਜੇ ਿੁਹਾਿੇ 
ਕੋਲ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਿੀ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਉਹ ਵੀ 
ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਿੀ ਦ ੇਮਲੁਾਕਂਣ ਲਈ ਕਡਹ 
ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਿਹੁਾਿ ੇਅਿ ੇਿਹੁਾਿੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਿੀ 
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂਬਾਰ ੇਪਿਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
Alzheimer’s Society ਦ ੇਸਪੰਰਕ ਡਵੱਚ ਰਹ।ੋ
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ਡਜਵੇਂ-ਡਜਵੇਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਵਕਸਿ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਿਹੁਾਨੂੰ ਡਜਆਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੇੋਗੀ। ਅਕਸਰ ਇਕੱ ਡਵਅਕਿੀ – ਇਹ 
ਿਹੁਾਿਾ ਸਾਥੀ ਜਾ ਂਕੋਈ ਪਡਰਵਾਰਕ ਸਦਸੱ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ– 
ਡਜਆਦਾਿਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੁਹਾਿੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਗੇਾ। ਇਸ ਿਿੰ 
ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਡਵਚੱ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਡਲਡੱਿਆ ਡਗਆ ਹ ੈਡਕ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਿਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਅਿ ੇਸਮਰਥਨ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਿੁਦ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ
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ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

6

ਮੱੁਖ ਡਬੰਦੂ: ਦਿੇਭਾਲ-ਕਰਿਾਵਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਫਲਦਾਇਿ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਭਾਿਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਡਲਆ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ 
ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋ ਤੋਂ ਸੰਤਿੁਟੀ। ਪਰ ਇਹ 
ਿਾਫੀ ਤਣਾਪੂਰਿ ਅਤੇ ਿਈ ਿਾਰੀ ਡਿਰਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਿੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਤਸੁੀਂ ਹਾਿੀ, ਿਰਡਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗੱੁਸੇ ਸਮੇਤ, ਿਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਭਾਿਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਅਿੁਭਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਆਮ ਗਲੱ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ ੋਅਤੇ 
ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਡਿਿੇਂ ਡਿਹਾਰ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਡਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਿੀ 
ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਿਧੀਆ ਹਿੇੋਗਾ 
ਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਇੱਿ ਸੰਤੁਡਲਤ ਖੁਰਾਿ ਲੈਣ, ਅਤੇ 
ਿਾਫੀ ਿੀਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਿਸਰਤ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ 
ਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਖੁਦ ਲਈ ਿੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂਮੌਿੂਦ ਹਿੇੋ।

ਤਹੁਾਿ ੇਿੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਦੀ ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ 
ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਦਾ ਅਡਧਿਾਰ ਹ।ੈ ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਸਮਰਥਿ ਦੇ 
ਸਰੋਤਾ ਂਡਿਚੱ ਪਡਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਪੇਿੇਿਰ, ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਿ 
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿ ਿਾਮਲ ਹਿ ਡਿਿੇਂ ਡਿ Alzheimer’s Society।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸਾਿ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਈ ਡਿਹਾਰਿ ਤਰੀਿੇ ਹਿ। ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਿਾਲ ਚੀਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ, ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰਦੇ ਰਡਹਣ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਦਾ ਉਤਿਾਹ ਿਧਾਓ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਿ, ਡਿਉਂਡਿ ਇਹ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਸੁਤਤੰਰ ਰਡਹਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

ਿਦੋਂ ਗਲੱਬਾਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਅਖੱਾ ਂਡਮਲਾਓ, ਡਧਆਿ ਿਾਲ ਸੁਣ ੋਅਤੇ 
ਸਪਿਟਤਾ ਿਾਲ ਬਲੋੋ। ਇੱਿ ਿਾਰੀ ਡਿਚੱ ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛਣ 
ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਾ ਿਰੋ ਅਤ ੇਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਡਦਓ।

ਤਸੁੀਂ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਡਿਚੱ ਬਦਲਾਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ 
ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਦੋਹਰਾ 
ਸਿਦੇ ਹਿ, ਤਹੁਾਿਾ ਡਪੱਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ ਿਾ ਂਹਲੌੀ ਚੱਲ ਿਾ ਂਡਚੱਲਾ 
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਿਾਣ ਿੇ ਇਿ੍ਾ ਂਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਿਹੀਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ, ਇਸ 
ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਿੀ ਤਰੌ ਤ ੇਿਾ ਲਓ। ਇਹ ਅਿਸਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਿੋਈ ਗਲੱ 
ਦੱਸਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿ ਦਾ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹਿੇੋਗਾ – ਉਹ ਦਰਦ 
ਡਿਚੱ, ਉਦਾਸ ਿਾ ਂਡਚੜਡਚੜੇ ਹਏੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ, ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ।ੇ ਡਿਸੇ 
ਿਾਿਟਰ – ਆਦਰਿਿ ਤਰੌ ਤ ੇਡਿਸੇ ਮਾਹਰ – ਿਾ ਂਮਾਹਰ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਟੀਮ ਦੇ ਡਿਸੇ ਸਦੱਸ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ ਿੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਦੇ ਿਾਰਿ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਮੁਿਿਲ ਿਾ ਂਡਚੰਤਾ ਹ ੋਰਹੀ ਹ।ੈ ਅਡਿਹ ੇਡਿਿਲਪ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਿਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ
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ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

ਿਦੁ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਿ ੇਤਹੁਾਿੇ ਡਿਸੇ ਿਜ਼ਦੀਿੀ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਤਿਖੀਸ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ 
ਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੇ ਡਰਿਤ ੇਤ ੇਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਪ੍ਭਾਿ ਡਪਆ ਹ ੋਸਿਦਾ 
ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਤਹੁਾਿਾ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਹੀ ਹਿੇੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਤੁਸੀਂ 
ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਲਈ ਸੂਝ ਿਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਿਰਿ ਤੋਂ ਡਬਿਾ ਂਇੱਿ 'ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ' ਦੀ 
ਭੂਡਮਿਾ ਡਿਭਾਉਂਦੇ ਹ।ੋ 

ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ ਿਿੋਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਿਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਿਾ ਂਇਸ ਲਈ ਹਿਾਲਾ ਡਦੱਤੇ 
ਿਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਿੱ ਸਾਥੀ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਿਿੋਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਪਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰੋਗ ੇਅਤੇ ਿਈ ਿਾਰੀ 
ਤਹੁਾਨੂੰ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਰਥਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। 

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿਾ 
ਫਲਦਾਇਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਤਣਾਪੂਰਿ ਅਤ ੇਿਈ ਿਾਰੀ ਡਿਰਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲਾ 
ਿੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਿੇਂ ਿਦੋਂ ਇਹ ਮੁਿਿਲ ਿਾਪਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡਿਹਾ ਮਡਹਸੂਸ 
ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ ਸਮਾ ਂਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ 
ਦੀ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਤਦੰਰੁਸਤੀ ਦਾ ਡਖਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਤ ੇਉਦੋਂ ਸਮਰਥਿ ਲਈ ਹਰੋਾ ਂਿੋਲ ਿਾਓ 
ਿਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋ। ਇਹ ਤਹੁਾਿ ੇਅਤ ੇਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ 
ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਡਿੱਥੋਂ ਤਿ ਸੰਭਿ ਹਿੇੋ 
ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ 
ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ

ਭਾਵਨਾਿਮਕ ਸਮਰਥਨ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਿਿਲ ਗਲੱਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਇੱਿ 
ਉਹ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਭਾਿਿਾਿਾ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਅਿੁਭਿ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ 
ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਤੋਂ ਸੰਤਿੁਟੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹਾਿੀ, ਅਫਸੋਸ, ਿਸੂਰਿਾਰ, 
ਿਰਡਮੰਦਗੀ, ਅਤ ੇਗੁਸੇੱ ਦੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂਿੀ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂਹਿ। ਿੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ 
ਿਾਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਿ ਡਿ ਉਹ ਸਰੀਰਿ ਤਰੌ ਤ ੇਿਾਫੀ ਥਿੇ ਹਏੋ ਿਾ ਂਉਦਾਸ ਬਣ ਿਾਦੇਂ 
ਹਿ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਇਹ ਭਾਿਿਾਿਾ ਂਆਮ 
ਹਿ – ਿਈ ਸਾਰੇ ਹਰੋ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਣਗ।ੇ

ਪਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਮਡਹਸੂਸ ਡਿਉਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਭਰੋਸੇ ਦੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਲ ਗਲੱ 
ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇ ਪੇਿੇਿਰ, ਡਿਸੇ ਦੋਸਤ ਿਾ ਂਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ, ਿਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ 
ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ ਡਿਖੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਟਾਡਿੰਗ ਪੋਇਟੰ 
ਿਾਗਂ ਦੇ ਡਿਸੇ ਆਿਲਾਇਿ ਚਰਚਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਫੋਰਮ ਦਾ ਿੀ ਉਪਯਗੋ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ।ੋ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ Alzheimer’s Society ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਸਮਰਥਿ 
(ਪੰਿਾ 131 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ) ਅਤ ੇਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂ(ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ 
ਿਰੂੁਆਤ ਹੁਦੇੰ ਹਏੋ) ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਰਡਹਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਿੀਿਿ ਡਿਚੱ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਗਲੱਾ ਂਿਲੱ ਡਧਆਿ ਦੇਣਾ ਉਿ੍ਾ ਂਗਲੱਾ ਂਬਾਰੇ ਡਬਹਤਰ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਿ 
ਡਿਚੱ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਿ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਰਿੱਈਆ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਬਹਤਰ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਾ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਤ ੇਿੀ 
ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ

ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਮੁਿਿਲ ਸਮਾ ਂਆਿੇਗਾ, ਪਰ ਿਈ ਫਲਦਾਇਿ ਪੱਲ ਿੀ ਆਉਣਗ।ੇ ਇਹ 
ਇਿ੍ਾ ਂਿਲੱ ਡਧਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਖਾਸ ਤਰੌ ਤੇ 
ਿਦੋਂ ਗਲੱਾ ਂਮੁਿਿਲ ਮਡਹਸੂਸ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਿ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੀ ਿੋਡਿਿ 
ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਡਿੰਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹ ੇਹ ੋਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ 

ਤੁਹਾਿ ੇਡਿਚੱ ਗਲੱਾ ਂਬਦਲ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਅਡਿਹੀਆ ਂਿਈ ਗਲੱਾ ਂ
ਹਣੋਗੀਆ ਂਿੋ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਡਠਆ ਂਡਮਲ ਿੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਸੰਗੀਤ 
ਸੁਣਿਾ, ਸੈਰ ਤ ੇਿਾਣਾ, ਿਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਫੋਟਆੋ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਉਿ੍ਾ ਂਗਲੱਾ ਂਿਲੱ ਡਧਆਿ ਦੇਣ 
ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਡਮਲ ਿੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਉਿ੍ਾ ਂਿਲੱ ਿਹੀਂ ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ 
ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਇਿੱਡਠਆ ਂਸਮਾ ਂਡਬਤਾਉਣ ਦੇ ਿਿੇਂ ਤਰੀਡਿਆ ਂਦੀ ਿੀ ਭਾਲ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
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ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

ਿਹੁਾਿੀ ਡਸਹਿ ਅਿ ੇਿਦੰਰਸੁਿੀ
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰਹ ੇਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਉਦੋਂ 
ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਿ ਹ ੋਸਿਦਾ 
ਹ।ੈ ਪਰ, ਖੁਦ ਦੀ ਸਹੀ ਢਗੰ ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਿੀ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਤੁਹਾਿੀ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਤਦੰਰੁਸਤੀ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਤੁਹਾਿੀ ਡਸਹਤ
■	  ਇਹ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਡਿ ਤਸੁੀਂ ਇੱਿ ਸੰਤਡੁਲਤ ਖੁਰਾਿ ਖਾਓ ਅਤ ੇਿੇਮਤ ਿਸਰਤ ਲਈ 

ਸਮਾ ਂਿੱਢ।ੋ ਸੈਰ ਲਈ ਿਾਣ, ਿੱੁਤ ੇਨੂੰ ਸੈਰ ਿਰਾਉਣ ਿਾ ਂਤਰੈਾਿੀ ਿਰਿ ਿਾਗਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਿੰਮ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। 

■	  ਿੇਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਨੂੰ ਡਦਖਾਓ ਅਤ ੇਇਹ 
ਿਾਚਂ ਿਰੋ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਪੈ੍ਿਡਟਸ ਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਰਡਿਸਟਰ ਤ ੇਹ।ੋ 

■	  ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਿ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਿੀ ਥਾ ਂਤ ੇਿਰਿ ਿਾ ਂਚੱੁਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਡਿਸ ਦੀ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਨੂੰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਸੇ 
ਡਫਡਿਓਥੇਰੇਡਪਸਟ ਿੋਲ ਭਿੇਣ ਲਈ ਿਹ ੋਤਾ ਂਡਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਿੋਖਮ 
ਡਿਚੱ ਿਾ ਪਾਓ। 

■	  ਿ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਡਿਚੱ ਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਹ ੋਰਹੀਆ ਂਹਿ, ਤਾ ਂਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਾਿਟਰ 
ਨੂੰ ਿਹ।ੋ ਸਿੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉਠਣਾ ਅਤ ੇਮੁੜ ਤੋਂ ਿੀਂਦ ਿਾ ਲੈਣਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■	  ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਿਈ ਿਾਰੀ ਡਿਆਿੁਲ, ਉਦਾਸ, ਡਚੰਤਤ ਿਾ ਂਡਿਰਾਿ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ
ਆਪਣ ੇਿੀਪੀ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ। ਉਹ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਭਾਿਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰਿ ਅਤੇ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿ ਲਈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਸੇ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ 
ਡਚਡਿਤਸਿ ਿੋਲ ਭਿੇ ਸਿਦੇ ਹਿ। 

द डिमेन्शिया (मनोभ्रंशि) मार्गदरशिशिका
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ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 523, Carers - looking after 
yourself, ਜਾ ਂਪਸੁਡਿਕਾ 600, Caring for the person with 
dementia: A handbook for families and other carers

ਤਹੁਾਿੀ ਤਦੰਰੁਸਤੀ
ਿੇਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਅਰਾਮ ਿਰਿ ਿਾ ਂਆਪਣ ੇਲਈ ਿੋਈ ਿੰਮ ਿਰਿ ਲਈ ਸਮਾ ਂਿੱਢਣ ਦੀ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਸੈਰ ਤ ੇਿਾਣਾ, ਡਿਤਾਬ ਪੜਣਾ ਿਾ ਂਬਸੱ ਇੱਿ ਚਾਹ ਦੇ ਿਪ ਦਾ 
ਆਿੰਦ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਹੁਾਿੀ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਤ ੇਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਪ੍ਭਾਿ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਡਮਲਣ ਲਈ ਿੀ ਿੇਮਤ ਤਰੌ ਤ ੇਬਾਹਰ ਿਾਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। ਸਮਾਿਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਡਰਿਅ ਅਤੇ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹਣਾ ਿੀ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ

ਿ ੇਸੰਭਿ ਹਿੋ,ੇ ਤਾ ਂਬਾਹਰ ਿਾਣ ਿਾ ਂਛੋਟੀ ਛੁਟੱੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਡਿਚਾਰ ਿਰੋ, ਡਿਉਂਡਿ ਇਹ 
ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਪਹੁਚੰਾ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਤਾਿਾ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਾ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿੇ ਿੇਅਰ ਿਾ ਂ
ਰਾਹਤ (ਬਦਲਾਿ) ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ 
ਦੇਖਭਾਲ ਹ ੈਡਿਸ ਲਈ ਤਸੁੀਂ ਸਮਰਥਿ ਿਰਦੇ ਹ ੋਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਿਾਣਿ ਲਈ ਸਮਾ ਂ
ਿਢੱਣ ਦੀ ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਿਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤਾ ਂਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਗਲੱ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ ਉਹ 
ਇਸ ਿਾਲ ਡਿਿੇਂ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਿਹੁਾਿ ੇਲਈ ਡਵਹਾਰਕ ਸਮਰਥਨ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿਾ ਉਦੋਂ ਡਿਆਦਾ ਿਡਠਿਾਈ ਿਾਲਾ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿੇਂ-ਡਿਿੇਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਡਿਿਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਸਰੀਰਿ ਅਤ ੇਭਾਿਿਾਤਮਿ 
ਦੋਹਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤ।ੇ ਸਹੀ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿਾ 
ਅਸਾਿ ਬਣਾਿਗੇਾ, ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਡਬਹਤਰ ਹਿੇੋਗਾ ਡਿਸ ਲਈ ਤਸੁੀਂ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਹਠੇਾ ਂਸਮੇਤ, ਸਮਰਥਿ ਦੇ ਿਈ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਿ:

■	  ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ – ਇੱਿ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾ 
ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ 
ਿਰਾਏ ਿਾਣ ਲਈ ਹਿੱਦਾਰ ਹ।ੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਿਂਣ 
ਬਲੁਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਸ ਪ੍ਭਾਿ ਤ ੇਡਿਚਾਰ ਿਰੇਗਾ ਿੋ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਿ ਦਾ ਤਹੁਾਿੀ ਤਦੰਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤਹੁਾਿੇ ਿੀਿਿ ਤ ੇਪੈ ਡਰਹਾ ਹ ੈਿੋ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਭਾਿੇਂ ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਡਿਸੇ ਿੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਿੀ ਰਡਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਿੀ ਤਸੁੀਂ ਸਥਾਿਿ 
ਅਡਧਿਾਰੀ (ਿੌਂਸਲ) ਿਲੋਂ ਸਮਰਥਿ ਲਈ ਪਾੱਤਰ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿੱਥੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲਾ 
ਡਿਅਿਤੀ ਰਡਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਤਹੁਾਨੂੰ ਤਹੁਾਿੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਦੀਆ ਂਿੰੁਮੇਿਾਰੀਆ ਂ
ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਡਿਰਦੇਿ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਣਗ।ੇ 
ਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ, ਤਹੁਾਿੀ ਡਿਤੱੀ ਸਡਥਤੀ ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਏੋ, ਇਿ੍ਾ ਂਡਿਚੱੋਂ ਿੁਝ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਿੁਲਿ ਿਸੂਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■  ਦੋਸਤ ਅਤ ੇਪਡਰਿਾਰ – ਤਹੁਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਿਡਹਣਾ ਿਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਿਾ 
ਮੁਿਿਲ ਲਗ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਡਰਿਾਰ ਨੂੰ ਿਾਮਲ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਿੁਝ ਿੰੁਮੇਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿੋ 
ਤੁਹਾਿ ੇਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਬਾਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਿਰੇਗਾ। ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸਹਾਇਿ ਹ ੋਸਿਦਾ 
ਹ ੈਡਿ ਉਹ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰਿਾ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਦੋਂ ਿੀ ਹਿੇੋਗਾ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਡਬਮਾਰ ਪੈ ਿਾਦੇਂ ਹ ੋਿਾ ਂਡਿਸੇ ਅਪਾਤਿਾਲੀਿ 
ਸਡਥਤੀ ਡਿਚੱ ਹੁਦੇੰ ਹ ੋ– ਇਹ ਸਮਰਥਿ ਅਤ ੇਡਿਸੇ ਯਿੋਿਾ ਨੂੰ ਲਾਗ ੂਿਰਿ ਡਿਚੱ 
ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■  ਬਡੈਿਡਫਟਸ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿਾ ਮਾਲਿ –ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਡਿਿਲਪਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਿਾਲ ਗਲ੍ੱ ਿਰੋ। ਤਸੁੀਂ ਲਚਿੀਲੇ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਦਾ 
ਪਬ੍ਧੰਿ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਬਦੰ ਿਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣ ੇਪੈਂਿਿ ਦੇ ਹਿੱਾ ਂਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ। ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਿੋਈ 
ਿੀ ਫਾਇਡਦਆ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਦੇ ਤਸੁੀਂ ਹਿੱਦਾਰ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹ।ੋ
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ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

■	  ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ – ਿਈ ਗਰੈ-ਮੁਿਾਫਾ ਸੰਗਠਿਾ ਂਡਿਚੱ ਡਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਾਪਤ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਿ ਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ 
ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਡਿਹਾਰਿ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਡਿਰਦੇਿ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿ 
ਪਦ੍ਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਤਹੁਾਿੇ ਘਰ ਆ ਸਿਦੇ ਹਿ ਿਾ ਂਫੋਿ ਤੇ ਸਮਰਥਿ 
ਪਦ੍ਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ।

■	  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਮਾਹਰ ਿਰਸ – ਇਹ ਉਹ ਿਰਸਾ ਂਹਿ ਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚੱ ਮਾਹਰ 
ਹਿ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਐਿਮਾਇਰਲ ਿਰਸ। ਉਹ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਿਾਲੇ ਪਡਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਡਿਹਾਰਿ, ਿਲੀਿਿੀ ਅਤੇ 
ਭਾਿਿਾਤਮਿ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੇ ਹਿ। 

■	  ਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ – ਸਥਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾਿਾ ਂਦੇ ਸਮਰਥਿ ਸਮੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਿ 
ਅਿੁਭਿਾ ਂਤੋਂ ਡਿਿਲਣ ਿਾਲੇ ਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਿਰਿ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿਰਦੇ ਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਡਿਹਾਰਿ ਸੁਝਾਆ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਤਮਿ ਸਮਰਥਿ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਡਿਚਲੇ ਸਮੂਹਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਸੇਿਾ 
ਿਾ ਂਸਥਾਿਿ Alzheimer’s Society ਨੂੰ ਪੱੁਛੋ।

■	  ਆਿਲਾਇਿ ਚਰਚਾ ਫੋਰਮ – ਇਹ ਡਦਿ ਿਾ ਂਰਾਤ ਦੇ ਡਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਰਥਿ 
ਦਾ ਇੱਿ ਸਹਾਇਿ ਸਰੋਤ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ ਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਆਿਲਾਇਿ ਗਲੱ 
ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੋ ਸਮਾਿ ਮਾਹਲੌ ਨੂੰ ਅਿੁਭਿ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, 
ਡਿਹਾਰਿ ਸੁਝਾਆ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਿ, ਿਾ ਂਡਸਰਫ ਸਮਝ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦੇ 
ਹਿ। alzheimers.org.uk/talkingpoint ਤ ੇAlzheimer’s Society ਦੇ 
Talking Point (ਟਾਡਿੰਗ ਪੋਇਟੰ) ਤ ੇਿਾਓ

■	  National Dementia Helpline (ਿੈਿਿਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਲੈਪਲਾਇਿ) 
(0300 222 1122) – ਡਸਖਲਾਈ-ਪ੍ਾਪਤ ਸਲਾਹਿਾਰ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਸਲਾਹ 
ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ।

■	  ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ (ਬਦਲਾਿ ਦੇਖਭਾਲ ਿਿੋਂ ਿੀ ਿਾਡਣਆ ਿਾਦਂਾ ਹ)ੈ – ਤਹੁਾਿੇ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰਥਿ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਡਿਅਿਤੀਆ ਂਲਈ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੁਟੱੀ ਦੀ 
ਅਿੁਮਤੀ ਡਦੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿੁਝ ਘੰਡਟਆ ਂਿਾ ਂਿੁਝ ਹਫਡਤਆ ਂਲਈ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਿਾ 
ਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ ਸੁਤਤੰਰ ਤਰੌ ਤ ੇਇਸ ਦਾ 
ਪਬ੍ਧੰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਿੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਝੁਾਅ
ਤਸੁੀਂ ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਿੇਂ ਿਰਦੇ ਹ ੋਇਹ ਡਿਆਦਾਤਰ ਉਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਤਹੁਾਿ ੇਡਰਿਤੇ 
ਤ ੇਡਿਰਭਰ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਡਹਿ-ਡਗਆਿ ਅਤੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੀ ਸਮਝ ਤੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹਿੇੋਗਾ। ਤਸੁੀਂ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਿਾਣਦੇ ਹਿੋੋਗ,ੇ 
ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਿਜ਼ਰਅਦੰਾਿ ਿਹੀਂ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਡਿ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਇਹ ਡਿੰਿਾ ਂਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈਿੋ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿੀਿਿ ਦੇ ਇਡਤਹਾਸ, 
ਡਹਤੱਾ ਂਅਤ ੇਇੱਛਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ – ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਡਮਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ ੈ– 
ਿਾ ਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪਡਰਭਾਡਿਤ ਇਿੱ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਤਰੌ ਤ ੇਹੀ।

ਡਵਅਕਿੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਿ ੇਸਮਰਥਨ ਦਣੇਾ
ਿਈ ਲੋਿ ਿਈ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਹਾਿੀਆ ਂਿਿੋਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਦੇ ਅਿੁਭਿ ਦਾ 
ਿਰਣਿ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰੇਗਾ ਡਿ ਉਹ ਡਿਿੇਂ ਸੋਚਦੇ, 
ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਅਤ ੇਡਿਹਾਰ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਅਤ ੇਇਹ ਅਡਿਹ ੇਿੁਝ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਿੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਰਿਾ 
ਮੁਿਿਲ ਬਣਾਿਗੇਾ ਿੋ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਅਸਾਿ ਲਗਦੇ ਸਿ। ਇਸ ਿਾਲ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿਾ 
ਉਿ੍ਾ ਂਅਤੇ ਤਹੁਾਿ ੇਲਈ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਹਰ ਿੋਈ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨੂੰ ਅਿੁਭਿ ਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ 
ਿਖਸੀਅਤ, ਡਪਛਲੇ ਅਿੁਭਿਾ,ਂ ਡਰਿਡਤਆ,ਂ ਮਾਹਲੌ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਾਪਤ ਸਮਰਥਿ 
ਤੇ ਡਿਰਭਰ ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਲੱ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਨੂੰ ਡਿਿੇਂ ਅਿੁਭਿ 
ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ,ੈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਾਿੀ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ 
ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 462,Replacement care (respite 
care) in England, W462, Respite care in Wales, ਜਾ ਂNI462, 
Respite care in Northern Ireland  
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ਹਠੇਾ ਂਡਦੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਿਿਾਤਮਿ ਅਤ ੇਡਿਹਾਰਿ ਦੋਹਾ ਂਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ 
ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਤਹੁਾਿੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ:

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਦੁਿੀਆ ਤਹੁਾਿੀ ਦੁਿੀਆ ਿਾਲੋਂ ਿਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹਿੇੋਗੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਉਿ੍ਾ ਂਤੋਂ ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਤਹੁਾਿੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਿਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰਿ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਉਿ੍ਾ ਂ
ਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਿਾਲ ਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। 

■	  ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਿ ਢਾਲੋ – ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ ਡਿ 
ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇਖਭਾਲ ਿੀਤੇ 
ਿਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਡਧਆਿ ਿਾਲ ਗਲੱ ਨੂੰ ਸੁਣ ੋਅਤ ੇਪਰਖੋ।

■	  ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਿਰਿ ਿਾ ਂਡਧਆਿ ਲਗਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ,ੈ 
ਇਸ ਲਈ ਲਚਿੀਲਾ ਅਤ ੇਧੀਰਿਿਾਿ ਬਣਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਮੱੁੁਲਾ ਅਤ ੇਿਮੂਲੀਅਤ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ – ਉਿ੍ਾ ਂ
ਲਈ ਹਰ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਿੰਮ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਸਮਰਥਿ ਿਰੋ ਿੋ ਡਿ 
ਉਹ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਿ। ਿਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੀ 
ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ, ਿਾ ਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ। 

■	  ਡਿੰਿਾ ਡਿਆਦਾ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਿੇ ਸੰਚਾਰਾ ਂਅਤ ੇਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਿਾਮਲ ਿਰੋ।

■	  ਇਸ ਗਲੱ ਤ ੇਡਧਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਡਿ ਉਹ ਿੀ ਿਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ, ਇਸ ਗਲੱ 
ਤੇ ਡਧਆਿ ਡਦਓ ਡਿ ਉਹ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ ਇਹ ਡਿਆਦਾ ਸੁਤਤੰਰ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਿ 
ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਰੇਗਾ। ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿੱਪੜੇ 
ਡਤਆਰ ਰੱਖੋ, ਿੇ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹ।ੈ

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਡਿ ਡਿਿੇਂ ਭੂਤਿਾਲ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ ਗਲੱਾ ਂਮਡਹਸੂਸ ਹਈੋਆ ਂਸਿ ਭਾਿੇਂ ਿ ੇਉਹ ਘਟਿਾ ਦੇ ਤਥੱਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਿਹੀਂ ਿੀ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਇਸ ਗਲੱ ਤ ੇਡਧਆਿ ਲਗਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ 
ਡਿਿੇਂ ਿੋਈ ਗਲੱ ਿਾ ਂਿੋਈ ਡਿਅਿਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਾਉਂਦਾ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ 
ਤੇ, ਇਹ ਡਿ ਿੋਈ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਖੁਿੀ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਿ ੇਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਿਾ ਂ
ਿੀ ਯਾਦ ਿਹੀਂ ਹ।ੈ

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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■	  ਇਹ ਸੋਚੋ ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਿੀ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਡਰਿਡਤਆ ਂਨੂੰ 
ਿਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸਮਾਿਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ,ਂ ਰੁਟੀਿ, ਿੌਂਿ ਅਤੇ ਡਹੱਤ। ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰੋ। ਡਮਲ ਿੇ ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ

■	  ਪਲਾ ਂਦਾ ਆਿੰਦ ਮਾਣ ੋ– ਇਸ ਤ ੇਡਧਆਿ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਾ ਿਰੋ ਡਿ ਿੀ ਖੋ ਡਗਆ 
ਹ ੈਿਾ ਂਿੀ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

■	  ਲੋਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਲਈ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਿ ਿਾਲੀਆ ਂਰਣਿੀਤੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਡਿਿਸਤ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂਿਾਲ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ 
ਉਹ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਸਡਥਤੀ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਿ ਿਰਿ ਦਾ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਨੂੰ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰੋ – 
ਉਹ ਇੱਿ ਅਿੂਠੀ ਿਖਸੀਅਤ ਹਿ ਿਾ ਡਿ ਉਹ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪਡਰਭਾਿਾ ਡਦੱਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ।ੈ

■	  ਡਰਿਤ ੇਉਦੋਂ ਡਿਆਦਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ ਿਦੋਂ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ 
ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਤਹੁਾਿੇ ਡਰਿਤ ੇਦੇ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਪਡਹਲੂਆ ਂਤੇ ਡਧਆਿ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। ਿੀਿਿ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਦੇ ਿੰਮ ਅਤੇ ਯਾਦਾ ਂਿਾਗਂ ਦੀਆ ਂ
ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਇਸ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ।

ਇਹ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਦੋਹਾ ਂਿਾਸਤ ੇਪਰੇਿਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਅਤੇ 
ਡਿਰਾਿਾਿਿਿ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਇੱਿ ਦੂਿੇ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰਿ ਦੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਿ:

■	  ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਤਸੁੀਂ ਗਲੱ ਿਰਿ ਲਈ ਇੱਿ ਿਧੀਆ ਥਾ ਂਤ ੇਹ ੋ– ਿਾਤਂ, ਿਧੀਆ 
ਰੋਿਿਦਾਰ ਅਤ ੇਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਡਧਆਿ ਭਟਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਧਿਾ ਂਤੋਂ ਡਬਿਾ ਂ(ਡਮਸਾਲ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਡਪੱਛੇ ਿੋਈ ਰੇਿੀਓ ਿਾ ਂਟੀਿੀ ਚਾਲੂ ਿਾ ਹਿੇੋ)।

■	  ਤੁਹਾਿ ੇਦੁਆਰਾ ਿੁਰੂਆਤ ਿਰਿ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਧਆਿ ਆਪਣ ੇਿੱਲ 
ਿਰੋ, ਅਤ ੇਅਖੱਾ ਂਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

■	  ਸਰੀਰਿ ਹਾਿ-ਭਾਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਇਿਾਰੇ, ਡਚਹਰੇ ਦੇ ਭਾਿ ਅਤ ੇਸਪਰਿ। 
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਿ ਸੰਪਰਿ ਦੇ ਿਰੀਏ ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਡਿਿਿਾਸ ਦਿਾ ਸਿਦੇ ਹ,ੋ ਿੇ ਇਹ 
ਸਹੀ ਮਡਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

■	  ਸਪਿਟਤਾ ਿਾਲ ਬਲੋੋ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਿਬਦਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀ ਤਸੁੀਂ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹ।ੋ 
ਿ ੇਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਮਝਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਅਸਾਿ ਿਬਦਾ ਂਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਿਾ ਂਗਲੱਾ ਂਦੀ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਡਿਆਡਖਆ ਿਰਿ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ।

■	  ਇੱਿ ਸਮੇਂ ਤ ੇਇੱਿ ਡਿਿੇ ਬਾਰੇ ਗਲੱ ਿਰੋ ਅਤੇ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਸੁਆਸ ਅਸਾਿ 
ਹਿ। ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ 'ਤਸੁੀਂ ਚਾਹ ਲਓਗ ੇਿਾ ਂਿਾਫੀ?' 'ਤਸੁੀਂ ਿੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ 
ਿਰੋਗ?ੇ' ਿਾਲੋਂ ਡਬਹਤਰ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਡਿਿਲਪ ਹਣੋ ਿਾਲ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਸਮਾ ਂਡਦਓ।

■	  ਿ ੇਇਹ ਸਹੀ ਮਡਹਸੂਸ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਹਾੱਸਾ ਗਲਤਫਡਹਮੀਆ ਂਅਤ ੇਗਲਤੀਆ ਂ
ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਿੱਡਠਆ ਂਹਸੱਣਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹ,ੈ ਪਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਡਿਿੇਂ 
ਪਤ੍ੀਡਿਡਰਆ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

■	  ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਲ ਸਡਤਿਾਰ ਿਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ।

ਗਲੱਬਾਿ ਕਰਨਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਸੰਚਾਰ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਬਣਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਨੂੰ 
ਡਿਿੇਂ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰਦਾ ਹ ੈਡਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਿੋਈ ਡਿਅਿਤੀ ਗਲੱਬਾਤ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਹਰ 
ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਚੱ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਹਿੇੋਗਾ। ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀਆ ਂਡਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਮਾ ਂਡਿਚੱ, 
ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿਦੇ-ਿਦੇ ਸਹੀ ਿਬਦਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾ ਂਸੰਚਾਰ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਣੋ ਡਿਚੱ 
ਮੁਿਿਲ ਹਿੇੋਗੀ। 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੱਥਿੀਟ 524, Understanding and 
supporting a person with dementia, ਅਿ ੇਪਸੁਡਿਕਾ 600, 
Caring for the person with dementia: A handbook for 
families and other carers
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■	  ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਿਰੋ ਿਦੋਂ ਹਰੋ ਲੋਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁਦੇੰ ਹਿ, 
ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਗਲੱ ਨੂੰ ਿਾ ਿੱਟ।ੋ 

■	  ਸੁਣਿ ਅਤ ੇਡਦਰਿਿਟੀ ਸਬਧੰੀ ਸਮੱਡਸਆਿਾ,ਂ ਦਰਦ ਿਾ ਂਦਿਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ 
ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰਿ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ 
ਅਡਿਹੀ ਗਲੱ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਿਾ ਿੀਪੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 500, Communicating

ਰਵਈੱਏ ਡਵਚੱ ਬਦਲਾਵ
ਡਿਅਿਤੀ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ ਡਿਹਾਰ ਿਰਿਾ ਿੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿੇਂ-ਡਿਿੇਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ ਡਿਿਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਿਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦਦਾਿਤ ਦੀ 
ਹਾਿੀ ਿਾਗਂ ਬਦਲਾਿਾ ਂਿਾਲ ਸਮਾਯਿੋਿ ਿਰਿ ਿਾਲੋਂ ਇਸ ਿਾਲ ਡਿਹਾਰ ਿਰਿ ਡਿਚੱ 
ਡਿਆਦਾ ਮੁਿਿਲ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਿੁਝ ਆਮ ਬਦਲਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਾਮਲ ਹਿ 
ਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਸੁੀਂ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ
■  ਦੋਹਰਾਉਣਾ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਇਿੱ ਹੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱੁਛਣਾ, ਿਾ ਂਡਿਸੇ 

ਡਿਡਰਆ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਣਾ
■  ਬਚੈੇਿੀ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਡਹਲਾਉਣਾ ਿਾ ਂਅਸਡਥਰ ਹਣੋਾ
■  ਅਿਰੋਧ ਦੀ ਿਮੀ, ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਸਮਾਿ ਡਿਚੱ ਸਮਾਿਿ ਤਰੌ ਤੇ ਅਢਿੁਿਾ ਂਰਿੱਈਆ – 

ਇਹ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਫਰੋਂਟਟੋਮੇਪੋਰਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਡਿਹਾਰਿ ਰੂਪ ਡਿਚੱ ਆਮ ਹੈ
■  ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਾਗਣਾ, ਿੀਂਦ ਿਾ ਆਉਣਾ ਅਤ ੇ'ਸਿਿਾਉਡਿੰਗ' (ਦੇਰ ਦੁਪਡਹਰ ਅਤੇ ਿਾਮ 

ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਤੇ ਿਧੀ ਹਈੋ ਬਚੈੇਿੀ ਅਤ ੇਘਬਰਾਹਟ)
■  ਤਹੁਾਿਾ ਡਪੱਛਾ ਿਰਿਾ ਿਾ ਂਇਹ ਿਾਚਂ ਿਰਿ ਲਈ ਆਿਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਡਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਥੇ ਹੋ
■  ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਥਾਿਂਾ ਂਤ ੇਚੀਿਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤ ੇਫੇਰ ਭੁਲੱ ਿਾਣਾ ਡਿ ਉਹ ਡਿੱਥੇ ਹਿ
■  ਿਿੱ – ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਿਾਲ 

ਸਬਧੰਤ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹ,ੈ ਿਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਡਿਚੱ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਤੇ ਰੱਖ ਿੇ ਭੁਲੱ 
ਗਏ ਹਿ।

ਿਈ ਸਾਰੇ ਿਾਰਿ ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਨੂੰ ਪਭ੍ਾਡਿਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ ਅਤੇ 
ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਰਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਡਰਿ ਿਾ ਿਰਿਾ ਮਹਤੱਿਪੂਰਿ ਹ।ੈ 
ਅਿਸਰ ਇਹ ਡਿਸੇ ਗਲੱ ਨੂੰ ਿਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿ ਦਾ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹ ੈ(ਡਿਿੇਂ ਡਿ 
ਦਰਦ ਡਿਚੱ ਹਣੋਾ ਿਾ ਂਉਦਾਸ ਹਣੋਾ)। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਡਿਿੇਂ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰ 
ਡਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਿੀ ਿਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਡਿ ਸਮੱਡਸਆ ਿੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਿੋਈ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬਧੋਿ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋ ਲਈ 
ਪਡਹਲਾ ਿਦਮ ਹਿੇੋਗਾ। 

ਿਝੁ ਮਾਮਡਲਆ ਂਡਿਚੱ, ਰਿੱਈਏ ਦਾ ਿਾਰਿ ਡਿਸੇ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਸਮੱਡਸਆ ਦੇ ਿਰਿੇ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਇਲਾਿ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਡਿਿੇਂ ਿਬਜ਼ ਿਾ ਂਸੰਰਿਮਣ ਤੋਂ ਦਰਦ ਿਾ ਂ
ਬਅੇਰਾਮੀ। ਇੱਿ ਿਾਿਟਰੀ ਮੁਲਾਿਂਣ ਲਈ ਿੀਪੀ ਨੂੰ ਡਦਖਾਓ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਦੇ 
ਰਿਈੱਏ ਲਈ ਿੋਈ ਿੈਲੀਆ ਂਿਾ ਂਡਟਰਿਗਰ ਮੌਿੂਦ ਹਿ, ਿਾ ਂਿੋਈ ਅਡਿਹੀ ਗਲੱ ਹ ੈਿੋ 
ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਭ੍ਾਡਿਤ ਿਰ ਰਹੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਿੀ ਇਹ ਡਦਿ ਦੇ ਡਿਸੇ 
ਡਿਿਚਤ ਸਮੇਂ ਤ ੇਿਾਪਰਦਾ ਹ?ੈ ਿੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾਫੀ ਗਰਮ ਿਾ ਂਿਾਫੀ ਿੋਰ ਿਾਲਾ ਹ?ੈ 
ਇੱਿ ਿਾਇਰੀ ਡਿਚੱ ਗਲੱਾ ਂਨੂੰ ਡਲੱਖਣਾ ਇਸ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਰਿਈੱਏ ਡਿਚੱ ਬਦਲਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਡਿਹਾਰ ਿਰਿਾ ਮੁਿਿਲ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤਸੁੀਂ 
ਡਿਅਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਿਾਫੀ ਿੁਝ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ:ੋ
■  ਿਾਤਂ ਰਡਹਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਤਾ ਂਿੁਝ ਿੰੂਘੇ ਸਾਹ ਲਓ ਿਾ ਂਿਮਰੇ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਿਾਓ।
■  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਿ ਡਿਅਿਤੀ ਿਾਣ ਿੇ ਮੁਿਿਲ ਪੈਦਾ ਿਹੀਂ ਿਰ ਡਰਹਾ ਹ ੈ– ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ 

ਡਬਮਾਰੀ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰ ਰਹੀ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹ।ੈ 
ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ਰੀਏ ਿਾਲ ਗਲੱਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰੋ ਅਤ ੇਮੁੜ-ਡਿਿਿਾਸ 
ਦਿਾਉਣ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰੋ। 

■  ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਚਾਰ ਿਰੋ ਡਿ ਰਿੱਈਆ ਅਸਲ ਡਿਚੱ ਇੱਿ ਸਮੱਡਸਆ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ। 
ਿ ੇਇਹ ਡਿਸੇ ਗਤੀਡਿਧੀ ਡਿਚੱ ਰੁਿਾਿਟ ਪਾ ਡਰਹਾ ਹ ੈਤਾ ਂਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ 
ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਿਿਲਪ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿਈ ਿਾਰੀ ਇਸ ਗਲੱ 
ਨੂੰ ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਡਿਿਲਪ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ ੈਡਿ ਡਿਅਿਤੀ 
ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹ ੈਅਤ ੇਉਹ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਿਰੋ ਿੋ ਉਹ ਿਰਿਾ 
ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਿ। 
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ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਿਾ ਂਲਈ ਮਦਦ

■  ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਿੋ ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿੇ ਉਹ 
ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਿੰਮ ਿਰਿ ਦੇ ਆਡਦ ਸਿ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਿਾਗਦੇ ਰਡਹਣ ਦੇ ਆਡਦ 
ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ।

■  ਯਿੀਿੀ ਬਣਾਓ ਡਿ ਿਾਤਾਿਰਣ ਡਬਲਿੁਲ ਠੀਿ ਹ ੈ– ਿਾਫੀ ਗਰਮ ਿਾ ਂਠੰਿਾ ਿਹੀਂ, 
ਿਾਫੀ ਿੋਰ ਿਾਲਾ ਿਾ ਂਿਾਫੀ ਡਿਆਦਾ ਉੱਤਿੇਿ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਚੱ ਿਾਣ ੂਚੀਿਾ ਂ
ਦੇ ਿਾਲ। 

■  ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿ ਸਾਰਥਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਿਾ ਂਸਮਾਿਿ ਦਖਲਾ ਂਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿਾਮਲ 
ਿਰਿਾ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਿਾ ਂਿਹੀਂ। ਤਸੁੀਂ ਸਰੀਰਿ ਿਸਰਤ, ਹਥੱੀ ਸੰਦੇਿ, ਿਾ ਂ
ਸੰਗੀਤ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਿੀ ਉਪਯਗੋ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਡਿਚੱ 
ਿੀਿਿ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਿਾ ਂਯਾਦਾ ਂਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿੰਮ ਿਾਮਲ ਹਿ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ 
ਪੰਿਾ 35 ਤ ੇਗਰੈ-ਦਿਾਈ ਉਪਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।

■  ਿ ੇਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਰਿੱਈਏ ਦੇ ਿਾਰਿ ਤਣਾਅ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿੀਪੀ, ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਸੇਿਾ, ਿਲੀਿਿੀ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ, ਿਡਮਊਡਿਟੀ ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਿਰਸ ਿਾ ਂ
ਐਿਮਾਇਰਲ ਿਰਸ (ਪੰਿੀਡਰਿਤ ਿਸਰਾ ਂਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚੱ ਮਾਹਰ ਹਿ) ਤੋਂ ਸਲਾਹ 
ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ। ਿੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਰਿੱਈਆ ਿਾਰੀ ਰਡਹੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਿਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਮਾਹਰ ਿੋਲ ਭਿੇੇ ਿਾਣ ਲਈ ਿਹ।ੋ

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੱਥਿੀਟ 525, Changes in behaviour

ਰਵਈੱਏ ਜੋ ਚਣੌੁਿੀਪੂਰਨ ਹਨ
ਡਿਿੇਂ-ਡਿਿੇਂ ਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਿਸਤ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਹ 'ਰਿੱਈਏ ਿ ੋਚੁਣਤੌੀਪੂਰਿ 
ਹਿ' ਨੂੰ ਪਦ੍ਰਡਿਤ ਿਰਿਾ ਿੁਰੂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਤਸੁੀਂ ਅਿੇ ਿੀ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਿ 
ਡਿਆਪਿ ਿਬਦ ‘ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਡਿਿਹਾਰਾਤਮਿ ਅਤ ੇਮਿੋਡਿਡਗਆਡਿਿ ਲੱਛਣ’ 
(BPSD) ਦੇ ਹਠੇਾ ਂਿਾਮਲ ਿੀਤ ੇਸੁਣ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਰਿੱਈਏ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ 
ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ, ਗਭੰੀਰ ਅਤੇ ਿਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਿ 
ਬਣ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਰਿਈੱਏ ਡਿਚੱ ਹਠੇਾ ਂਡਦੱਤ ੇਡਚੰਿ੍ ਿਾਮਲ ਹਿ ਿੋ ਚੁਣਤੌੀਪੂਰਿ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹਿ:
■  ਿਾਫੀ ਉਤੇਡਿਤ ਬਣ ਿਾਣਾ
■  ਡਚਲੱਾਉਣਾ ਿਾ ਂਚੀਿਾ ਮਾਰਿੀਆ ਂ– ਿਾਇਦ ਡਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੀ ਪ੍ਤੀਡਿਡਰਆ 

ਡਿਚੱ ਉਹ ਡਿਸੇ ਹਰੋ ਗਲੱ ਲਈ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਿ (ਗਲਤ-ਧਾਰਿਾਿਾ)ਂ, ਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਚੀਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਿੋ ਡਿ ਿਹੀਂ ਹਿ (ਿਡਹਮ)

■  ਿਾ ਂਤ ੇਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤ ੇਿਾ ਂਫੇਰ ਮੌਡਖਿ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਆਰਿਾਮਿ ਤਰੀਿੇ ਿਾਲ 
ਡਿਹਾਰ ਿਰਿਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ ਰਿੱਈਏ ਦੇ ਿਾਲ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਪਡਹਲਾ ਂਇਹ ਿਾਚਂ ਿਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਡਿ 
ਇਸ ਦਾ ਿਾਿਟਰੀ ਿਾਰਿ ਹ ੈਿਾ ਂਸਰੀਰਿ ਿਾਰਿ ਹ ੈ– ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਦਰਦ ਿਾ ਂ
ਸੰਰਿਮਣ। ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਿੀ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਰਿੱਈਏ ਲਈ 'ਡਟਰਿਗਰ' ਹੁਦੇੰ ਹਿ। ਇਿ੍ਾ ਂ
ਡਟਰਿਗਰਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਇਿ੍ਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤ ੇਇਹ ਿਾਣਿਾ ਡਿ ਡਿਹੜੀਆ ਂ
ਸਾਰਥਿ ਗਤੀਡਿਧੀਆ ਂਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦਾ ਡਿਅਿਤੀ ਆਿੰਦ 
ਮਾਣਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਿੇ ਉਹ ਿਹੀਂ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਿਾ ਂਡਿਅਿਤੀ ਦਾ ਰਿੱਈਆ ਗਭੰੀਰ ਿਾ ਂ
ਿਾਫੀ ਪਰੇਿਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਿਾਿਟਰ ਤਹੁਾਨੂੰ ਡਿਸੇ ਮਾਹਰ ਿੋਲ ਭਿੇ ਸਿਦਾ 
ਹ ੈ(ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇੱਿ ਿਲੀਿਿੀ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿ) ਿਾ ਂਦਿਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ 
ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਝੁ ਹਲਾਤਾ ਂਡਿਚੱ ਿਾਿਟਰ ਐਂਟੀਸਾਇਿੋਡਟਿ ਦਿਾਈ ਦੀ ਡਸਫਾਡਰਿ ਿਰੇਗਾ। ਿੇ 
ਅਡਿਹਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਸੰਭਾਿੀ ਫਾਇਡਦਆ ਂਅਤ ੇਿੋਖਮਾ ਂਬਾਰੇ ਉਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪੱੁਛੋ। ਇਹ 
ਦਿਾਈਆ ਂਹਰੇਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਹੀਂ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਗਭੰੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਭਾਿ ਹੋ 
ਸਿਦੇ ਹਿ। ਇੱਿ ਐਂਟੀਸਾਇਿੋਡਟਿ ਦਿਾਈ ਦੀ ਡਸਰਫ ਗਭੰੀਰ ਲੱਛਣਾ ਂਲਈ ਿਾ ਂਗਰੈ-
ਦਿਾਈ ਦੇ ਡਿਿਲਪਾ ਂਦੇ ਿਾਿਾਮ ਹ ੋਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਿਿਿ ਿੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡਸਰਫ ਛੋਟੀ ਅਿਧੀ ਲਈ ਹੀ (12 ਹਫਡਤਆ ਂਤਿ)।

ਵਧਰੇ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੱਥਿੀਟ 509, Aggressive behaviour, 
ਅਿ ੇ408, Drugs for behavioural and psychological 
symptoms in dementia 
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ਖੋਿ

7

ਮੱੁਖ ਡਬੰਦੂ: ਿਜੋ

ਖੋਿਿਰਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹ ੇਹਿ ਡਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ 
ਿਾਰਿ ਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਬਹਤਰ ਤਿਖੀਸ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿੀ ਹ।ੈ ਉਹ 
ਡਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਿੀਿਿ ਦੀ ਗਣੁਿਤੱਾ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ 
ਿਰਿ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਤੇ ਿਿੇਂ ਇਲਾਿਾ ਂਦਾ ਿੀ ਡਿਿਾਸ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ।

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਦੋਹਾ ਂਲਈ ਖੋਿ 
ਡਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਸਰ ਮੌਿੂਦ ਹਿ। ਇਹ ਡਿਸੇ ਿਿੇਂ ਇਲਾਿ ਿਾ ਂ
ਡਦਰਿਿਟੀਿੋਣ ਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਸੇ ਿਲੀਿਿੀ ਅਜ਼ਮਾਇਿ ਡਿਚੱ 
ਭਾਗ ਲੈਣ, ਿਾ ਂਡਿਿਸੀ ਖੋਿ ਲਈ ਖੂਿ ਦੇਣ ਿਾਗਂ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ ਿਾ ਂ
ਤਸੁੀਂ ਉਿ੍ਾ ਂਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਤ ੇਆਪਣ ੇਡਿਚਾਰ 
ਦੇ ਸਿਦੇ ਹ ੋਿੋ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀਤੀਆ ਂਹਿ।

ਤਸੁੀਂ Join Dementia Research (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਖੋਿ ਡਿਚੱ 
ਿਾਮਲ ਿੀਤ ੇਿਾ)ਣ ਡਿਚੱ ਆਪਣ ੇਡਹੱਤ ਨੂੰ ਰਡਿਸਟਰ ਿਰਿ ਲਈ 
ਆਿਲਾਇਿ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹ ੋ–  
www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk ਤ ੇਿੋਇਿ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਰੀਸਰਚ ਤ ੇਿਾਓ– ਿਾ ਂਤਸੁੀਂ 0300 222 1122 
ਤ ੇAlzheimer’s Society ਦੀ National Dementia 
Helpline (ਿੈਿਿਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਲੈਪਲਾਇਿ) ਤ ੇਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਅਜ਼ਮਾਇਿਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਿਤ 
ਸੇਿਾ ਡਿਖੇ ਿੀ ਪੱੁਛ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਤਸੁੀਂ NHS Choices (NHS ਚੋਇਡਸਸ) ਿਲੋਂ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਖੋਿ 
ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਤ ੇਸਲਾਹ ਅਤੇ ਡਿਰਦੇਿ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ 
ਹ।ੋ ਤਸੁੀਂ ਪੰਿਾ 141 ਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਡਿਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋਗ।ੇ

Alzheimer’s Society ਦਾ ਇੱਿ Research Network (ਖੋਿ 
ਿੈਟਿਰਿ) ਹ ੈਡਿਸ ਡਿਚੱ ਤਸੁੀਂ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ 
ਿਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ ੋਡਿ ਅਸੀਂ ਖੋਿ ਤ ੇਪੈਸੇ ਡਿਿੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਾਮਲ 
ਹਣੋ ਲਈ research@alzheimers.org.uk ਤ ੇਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ 
ਿਾ ਂ020 7423 5153 ਤ ੇਫੋਿ ਿਰੋ।
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ਖੋਿ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਵਚੱ ਿੋਜ 
ਖੋਿਿਰਤਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਿਈ ਲੋਿਾ ਂਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇ 
ਿਾਲ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ ਿਾਫੀ ਡਮਹਿਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ। 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਇਿੱ ਿਡਟਲ ਡਬਮਾਰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿਈ ਿਖੱ-ਿਖੱ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਖੋਿਾ ਂਨੂੰ ਿੀਤਾ ਿਾ 
ਡਰਹਾ ਹ।ੈ ਖੋਿਿਰਤਾ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਿਰ ਰਹ ੇਹਿ:

■  ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੋਡਿਿ ਿਰਿਾ ਡਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦਾ ਿਾਰਿ ਿੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਉਦੋਂ ਡਦਮਾਗ ਡਿਚੱ ਿੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਇਹ ਡਿਿਾਸ ਿਰਦੀ ਹੈ

■  ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਤਿਖੀਸ ਿਰਿ ਲਈ ਪਡਹਲਾ ਂਿਰਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਰਸਾਇਣਿਾਲਾ 
ਦੀਆ ਂਿਾਚਂਾ ਂਅਤੇ ਿਡਟਲ ਡਦਮਾਗੀ ਸਿੈਿਾ ਂਿਾਲੋਂ ਡਬਹਤਰ ਤਰੀਡਿਆ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿਾ

■  ਿਿੇਂ ਇਲਾਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਿਾਇਿ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਿਲੀਿਿੀ ਅਜ਼ਮਾਇਿਾ ਂਡਿਚੱ 
ਿਾਚਂ ਿਰਿਾ

■  ਇਹ ਿਾਚਂ ਿਰਿਾ ਡਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਅਤੇ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਪਡਰਿਾਰਾ ਂਲਈ ਿੀਿਿ ਦੀ 
ਗਣੁਿਤੱਾ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿਚੱ ਿੀ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ

■  ਇਸ ਤ ੇਿਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਡਿ ਡਿਹੜੀਆ ਂਗਲੱਾ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਡਿਿਸਤ ਹਣੋ ਦੇ ਡਿਅਿਤੀ 
ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ ਤਾ ਂਡਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਡਿਆ ਂਦੀ 
ਭਾਲ ਿਰ ਸਿਣ। 

ਿਜੋ ਡਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣਾ
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚਲੀ ਖੋਿ ਡਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਤੋਂ ਡਬਿਾ ਂਸੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹਿੋਗੇੀ। 
ਇਹ ਮਦਦ ਿਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਿ ਿਿੇਂ ਇਲਾਿ ਦੀ ਿਾਚਂ ਿਰਿ 
ਲਈ ਇੱਿ ਿਲੀਿਿੀ ਪਰੀਖਣ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ, ਡਿਿਸੀ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਿਰਤੋਂ 
ਿਰਿ ਲਈ ਖੂਿ ਦੇਣਾ, ਿਾ ਂਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਗਣੁਿੱਤਾ ਤੇ 
ਆਪਣ ੇਡਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਹ ੋਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਯਡੁਿਿਰਡਸਟੀਆ ਂਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚਲੀ ਖੋਿ ਦਾ ਸਮਰਥਿ 
ਿਰਦੀਆ ਂਹਿ। ਤਹੁਾਿੇ ਿੋਲ NHS ਦੇ ਅਦੰਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਹੱਸੇ ਿਿੋਂ ਸਬਧੰਤ 
ਅਤ ੇਢਿੁਿੀਂ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਿ ਦਾ ਅਡਧਿਾਰ ਹ।ੈ ਅਡਿਹ ੇਡਿਆਦਾਤਰ 
ਲੋਿ ਪ੍ਭਾਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਿਸਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਡਦੰਦੇ ਹਿ ਿ ੋਖੋਿ ਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਿ।
ਉਹ ਿਡਹਦੇੰ ਹਿ ਡਿ ਉਹ ਿਿੇਂ ਇਲਾਿਾ ਂਿਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਉਪਯਗੋ ਿਰਿ, ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ 
ਨੂੰ ਪਭ੍ਾਡਿਤ ਿਰਿ ਅਤ ੇਇਸ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਦੇ ਮੌਿੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਇਹ 
ਤਹੁਾਿੀ ਰਾਏ ਅਤ ੇਅਿੁਭਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਿ ਲਈ, ਅਤ ੇਤਹੁਾਿੀ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਜ਼ਦੀਿੀ 
ਿਾਲ ਡਿਰੀਖਣ ਿੀਤ ੇਿਾਣ ਲਈ ਿੀ ਅਿਸਰ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ 

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਿਾ ਂਤਹੁਾਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲਾ ਡਿਅਿਤੀ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੇ ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੀ ਤਸੁੀਂ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣੇ 
ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਹਣੋ ਿਾਲੀ ਖੋਿ ਬਾਰੇ ਿੀਪੀ ਿਾ ਂਯਾਦਦਾਿਤ ਸੇਿਾ ਡਿਖੇ ਪੱੁਛੋ। ਤਸੁੀਂ Join 
Research Network (ਿਇੋਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਰੀਸਰਚ) ਦੇ ਿਾਲ ਆਪਣ ੇਡਹੱਤ ਨੂੰ ਿੀ 
ਰਡਿਸਟਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ– www.joindementiaresearch.nihr.ac.uk – ਿੋ 
ਡਿ ਇਿੱ ਰਾਿਟਰੀ ਆਿਲਾਇਿ ਸੇਿਾ ਹ ੈਿੋ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਖੇਤਰ ਡਿਚੱ ਉੱਡਚਤ ਖੋਿ ਅਡਧਐਿਾ ਂ
ਿਾਲੇ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹ।ੈ

ਹਰੇਿ ਅਡਧਐਿ ਡਿਚੱ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹਿੇੋਗੀ। ਤਹੁਾਿੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਦਿਾਈ ਿੋ 
ਤਸੁੀਂ ਲੈ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਿੋਈ ਿੀ ਹਰੋ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਡਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਿੋ ਡਿ ਤਹੁਾਨੂੰ ਹ ੋਸਿਦੀਆ ਂ
ਹਿ, ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਡਿ ਤਹੁਾਿੇ ਲਈ ਹਮੇਿਾ ਇੱਿ ਉੱਡਚਤ ਅਡਧਐਿ ਉਪਲਬਧ 
ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਪਰ, ਤਹੁਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਡਚਤ ਿੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਿਿੇਂ ਅਡਧਐਿ ਹੁਦੇੰ ਹਿ ਿੋ 
ਤਹੁਾਿੀ ਪ੍ਫੋਾਇਲ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਿਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਆਿਲਾਇਿ ਿਹੀਂ ਹ ੋਿਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ 
Join Dementia Research (ਿੋਇਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਰੀਸਰਚ) ਦੇ ਿਾਲ ਰਡਿਸਟਰ 
ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 0300 222 1122 ਿ ੇNational Dementia 
Helpline (ਨੈਿਨਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹਲੈਪਲਾਇਨ) ਤ ੇਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਿ ੇਤਸੁੀਂ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਭਾਗ ਿਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੂਡਚਤ ਿੀਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣੀ 
ਰਿਾਮੰਦੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਹਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਿੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ 
ਪਭ੍ਾਡਿਤ ਿਰਿ ਤੋਂ ਡਬਿਾ ਂਡਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਤ ੇਅਡਧਐਿ ਨੂੰ ਛਿੱ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਤਸੁੀਂ Alzheimer’s Society ਿਾ ਂAlzheimer’s Research UK 
(ਐਲਿਾਈਮਰ'ਸ ਰੀਸਰਚ ਯਿੇੂ) ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਡਿਚਲੀ ਖੋਿ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ ੋ(ਸੰਪਰਿ ਿੇਰਡਿਆ ਂਲਈ ਪੰਿਾ 135 ਤੋਂ ਿੁਰੂਆਤ ਹੁਦੇੰ 
ਹਏੋ ਹਰੋ ਉਪਯਗੋੀ ਸੰਗਠਿਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ)।



ਡਿਮੇਂਡ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਪੁਸਡਿਕਾ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk128

7

129

ਖੋਿ

ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਡਵਿ ਕਰਨਾ
ਿ ੇਤੁਸੀਂ ਅਡਧਐਿ ਡਿਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂਇਸ ਦੇ ਹਰੋ ਤਰੀਿੇ ਿੀ 
ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਤਸੁੀਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਯਗੋਦਾਿ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
Alzheimer’s Society ਖੋਿ ਦੀ ਗਣੁਿੱਤਾ ਅਤ ੇਉੱਡਚਤਤਾ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਲਈ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹ ੈਡਿਸ ਤ ੇਯਿੇੂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾਦਂਾ ਹ।ੈ 

Alzheimer’s Society ਦਾ Research Network (ਰੀਸਰਚ ਿੈਟਿਰਿ) 
270 ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਅਤ ੇਪਡਹਲਾ ਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਸਮੂਹ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਿੈਸੇਿਿ ਖੋਿ ਦੇ ਪ੍ਸਤਾਿਾ ਂਦੀ 
ਸਮੀਡਖਆ ਿਰਿ, ਖੋਿਿਰਤਾਿਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਪਡਰਯਿੋਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਿਰਿ, ਖੋਿ 
ਪ੍ਾਥਡਮਿਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਡਿਰਧਾਰਤ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਅਤ ੇਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਖੋਿ ਦੀ 
ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਗਰੁਿਤਾ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਡਿਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਦੇ ਹਿ। 
ਸਾਰੇ ਸਿੈਸੇਿਿ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋ ਲਈ ਡਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਰਦੇ ਹਿ।

ਸਾਰੇ ਸਿੈਸੇਿਿ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਿ ਦੇ ਯਗੋ ਹਣੋ ਲਈ ਡਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਸਮਰਥਿ  
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਿੇ ਤਸੁੀਂ Research Network (ਰੀਸਰਚ ਿੈਟਿਰਿ)  
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ 
alzheimers.org.uk/researchnetwork ਤ ੇਿਾਓ, research@
alzheimers.org.uk ਤ ੇਈ-ਮੇਲ ਿਰੋ ਿਾ ਂ020 7423 5153 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ।

ਿਹੁਾਿ ੇਅਗਲੇ ਕਦਮ

Join Dementia Research (ਜੋਇਨ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਰੀਸਰਚ) ਨਾਲ ਰਡਜਸਟਰ ਹਣੋ ਦਆੁਰਾ ਇਹ ਪਿਾ 
ਲਗਾਓ ਡਕ ਿਹੁਾਿ ੇਿਿੇਰ ਡਵਚੱ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਜ ਅਡਧਐਨ 
ਚਲ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

Alzheimer’s Society ਦ ੇResearch Network 
(ਰੀਸਰਚ ਨੈਟਵਰਕ) ਡਵਚੱ ਿਾਮਲ ਹਵੋੋ। 

अडिक जानकारी के लिए 
alzheimers.org.uk पर जाएरं
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Alzheimer’s Society ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਮਦਦ

ਰਾਿਟਰੀ ਸਵੇਾਵਾਂ
ਇਹ ਉਸ ਡਿਸੇ ਿੀ ਥਾ ਂਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਿ ਡਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਗੰਲੈਂਿ, ਿੇਲਸ ਅਤੇ 
ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿੱਚ ਰਡਹੰਦੇ ਹੋ।

National Dementia Helpline (ਨੈਿਨਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਹੈਲਪਲਾਇਨ) – 0300 222 1122
ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਉਸ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ 
ਹ ੈਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਬਾਰੇ ਡਚੰਤਤ ਹ।ੈ ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਉਸ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹ ੈਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਹ ੈਿਾ ਂਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਯਾਦਦਾਿਤ ਬਾਰੇ ਡਚੰਤਤ 
ਹ।ੈ ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਸੋਮਿਾਰ-ਬੁਧੱਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਿਿ ੇਤਿ, ਿੀਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਿੁਿੱਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿ ੇਤਿ, ਅਤ ੇਿਿੀਿਾਰ ਅਤ ੇਐਤਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 10 
ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 4 ਿਿ ੇਤਿ ਖੱੁਲੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਤਸੁੀਂ helpline@alzheimers.org.uk ਤੇ 
ਈ-ਮੇਲ ਿਰਿ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ

Talking Point (ਟਾਡਕੰਗ ਪੋਇਟੰ) ਆਨਲਾਇਨ ਚਰਚਾ ਫੋਰਮ
Talking Point (ਟਾਡਿੰਗ ਪੋਇਟੰ) ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਅਿਤੀ 
ਲਈ ਇੱਿ ਆਿਲਾਇਿ ਸਮਰਥਿ ਅਤ ੇਚਰਚਾ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪੱੁਛਣ, 
ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਿਰਿ, ਚਰਚਾਿਾ ਂਡਿਚੱ ਿਾਮਲ ਹਣੋ ਅਤੇ ਸਮਰਡਥਤ ਮਡਹਸੂਸ ਿਰਿ 
ਲਈ ਇੱਿ ਥਾ ਂਹ।ੈ Talking Point (ਟਾਡਿੰਗ ਪੋਇਟੰ) ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਡਦਿ, ਡਦਿ ਦੇ 24 
ਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ ਰਡਹੰਦਾ ਹ।ੈ alzheimers.org.uk/talkingpoint ਤੇ ਿਾਓ

Dementia Connect (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਕੋਨੈਕਟ)
Dementia Connect (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿੋਿੈਿਟ) ਇਗੰਲੈਂਿ, ਿੇਲਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ 
ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿੱਚ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਸਾਿੀ 
ਆਿਲਾਇਿ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਿਾਇਰੈਿਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਚ ਸਥਾਿਿ ਿਾਣਿਾਰੀ, 
ਸਮਰਥਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਡਿਆਦਾ ਸੂਚੀਿਰਿ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੇੜੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੁਿਿੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਿੋਿ ਿਾ ਂਸਥਾਿ 
ਦੇ ਿਾ ਂਨੂੰ ਦਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡਿੱਚ ਸਿੈਸੇਿਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਾ ਂਦਾਿੀ ਸੰਗਠਿ (ਡਿਿੇਂ ਡਿ Alzheimer’s Society ਿਾ ਂAge UK (ਏਿ 
ਯੂਿੇ)), ਤੁਹਾਿਾ ਸਥਾਿਿ ਅਡਧਿਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਿੀ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਮਲ ਹਿ। ਹਰੇਿ 
ਸੂਚੀ ਡਿੱਚ ਇੱਿ ਿਿਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਿਾ ਬਾਰੇ ਸਪਿਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੈ। 
alzheimers.org.uk/dementiaconnect ਤੇ ਿਾਓ

ਜਾਣਕਾਰੀ
Alzheimer’s Society ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ,ਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ,ਂ 
ਪਡਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਿਾਫੀ ਡਿਸਡਤਰਿਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿੱਚ 
ਇਸ ਗਾਇਿ ਡਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤੱਥਿੀਟਾ ਂਿਾਮਲ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ  
alzheimers.org.uk/factsheets ਤੇ ਇਸ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ ਸਿਦੇ ਹੋ। 
ਛਪੀਆ ਂਿਿਲਾ ਂਦੀ ਬੇਿਤੀ ਿਰਿ ਲਈ, ਸਾਿੀ ਿੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਆਰਿਰ ਫਾਰਮ ਤੇ 
ਿਾਓ ਿਾ ਂ0300 303 5933 ਤੇ ਫੋਿ ਿਰੋ।

LPA ਡਿਡਜਟਲ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾ
Alzheimer’s Society ਲੋਿਾ ਂਦੀ LPAs ਨੂੰ ਡਤਆਰ ਿਰਿ ਅਤੇ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਆਿਲਾਇਿ ਰਡਿਸਟਰ ਿਰਿ ਡਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਟੋਰਿੀ 
ਡਿਡਿਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਇਟੰਰਿੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਿਾ ਂਿੰਡਪਊਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਚਲਾਉਣਾ ਿਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਂਨੂੰ ਭਰਾਗਂੇ। 0300 222 1122 ਤੇ Alzheimer’s Society 
ਦੀ National Dementia Helpline (ਿੈਿਿਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹੈਲਪਲਾਇਿ) ਤੇ 
ਿਾਲ ਿਰੋ। 

ਸਥਾਨਕ ਸਵੇਾਵਾਂ
Alzheimer’s Society ਇਗੰਲੈਂਿ, ਿੇਲਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿੱਚ ਿਈ 
ਸਥਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ੍ਾ ਂਡਿੱਚ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਲਾਹਿਾਰ ਅਤੇ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਮਰਥਿ ਿਾਰਿਿਰਤਾ, Singing for the Brain® (ਡਸੰਡਗੰਗ ਫਾਰ ਦਾ 
ਬ੍ੇਿ) ਸਮੂਹ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿੈਫੇ, ਡਬਫਰਿੈਂਡਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(ਡਿਿੇਂ ਡਿ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ)ਂ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਸਮਰਥਿ ਿਾਮਲ ਹਿ। 

ਉਹ ਸੇਿਾਿਾ ਂਹਰ ਥਾ ਂਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਿ ਿੋ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਿ। 
ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਡਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਿਿ Alzheimer’s Society ਦਫਤਰ ਿਾ ਂNational Dementia 
Helpline (ਿੈਿਿਲ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਹੈਲਪਲਾਇਿ) ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਿਾ ਂ 
alzheimers.org.uk/dementiaconnect ਤੇ ਿਾਓ।
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9

ਹਰੋ ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੰਗਠਿ

9

Age UK (ਏਜ ਯਕੇੂ)
0800 169 6565 (ਸਲਾਹ ਲਾਇਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 7 ਿਿ ੇਤਿ)
www.ageuk.org.uk

Age Cymru (ਏਜ ਡਸਮਰ)ੂ
08000 223 444 (ਹਲੈਪਲਾਇਿ, ਹਫਤ ੇਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ 
ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿੇ ਤਿ)
www.ageuk.org.uk/cymru

Age NI (ਏਜ ਐਨਆਈ)
0808 808 7575 (ਸਲਾਹ ਲਾਇਿ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ 
ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿੇ ਤਿ)
www.ageuk.org.uk/northern-ireland

ਸੂਚਿਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹ, ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਮੰੁਡਹਮਾ,ਂ ਉਤਪਾਦਾ,ਂ ਡਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਿ ਦੇ ਿਰੀਏ ਹਰੇਿ 
ਲਈ ਿੀਿਿ ਦੇ ਅਡੰਤਮ ਚਰਣ ਡਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਦਾ ਉਦੇਿ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ

Alzheimer’s Research UK (ਐਲਜਾਈਮਰ'ਸ ਰੀਸਰਚ ਯਕੇੂ)
0300 111 5555
enquiries@alzheimersresearchuk.org
www.alzheimersresearchuk.org

ਇੱਿ ਪ੍ਮੱੁਖ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਖੋਿ ਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾ।

AT Dementia (ਏਟੀ ਡਿਮੇਂਡਿਆ)
0115 748 4220
www.atdementia.org.uk/contactus.asp (ਸੰਪਰਿ ਫਾਰਮ)
www.atdementia.org.uk

ਇਹ ਸਹਾਇਿ ਤਿਿੀਿ ਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ 
ਡਿਆਦਾ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

Benefit Enquiry Line Northern Ireland 
(ਬਨੇੈਡਫਟ ਇਕੰਵਾਇਰੀ ਲਾਇਨ ਨੋਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਿ)
0800 220 674
www.nidirect.gov.uk/benefit-enquiry-line

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਫਾਇਡਦਆ ਂਤ ੇਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

British Psychological Society (ਡਬ੍ਰਡਟਿ ਸਾਇਕੋਲੋਡਜਕਲ ਸਸੋਾਇਟੀ)
0116 254 9568
enquiries@bps.org.uk
www.bps.org.uk

ਇਹ ਿਲੀਿਿੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹਿਾਰੀ ਮਿੋਡਿਡਗਆਿਿਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਸੂਚੀ ਤ ੇਪਹੁਚੰ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਡਿਿੀ ਉਪਚਾਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਦੇ ਹਿ।

Care Quality Commission (ਕੇਅਰ ਕਆੁਡਲਟੀ ਕਡਮਿਨ)
03000 616161
www.cqc.org.uk/content/contact-us-using-our-online-form 
(ਸੰਪਰਿ ਫਾਰਮ) www.cqc.org.uk

ਇਗੰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਸੁਤਤੰਰ ਪ੍ਬਧੰਿ।

Care and Social Services Inspectorate Wales 
(ਕੇਅਰ ਐਂਿ ਸਿੋਲ ਸਰਡਵਡਸਸ ਇਸੰਪਕੈਟਰੋਟੇ ਵੇਲਸ)
0300 7900 126 
cssiw@wales.gsi.gov.uk
www.cssiw.org.uk

ਿਲੇਸ ਡਿਚੱ ਡਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਸੁਤਤੰਰ ਪ੍ਬਧੰਿ।

Carers Trust (ਕੇਅਰਰਸ ਟਰਿਸਟ)
0300 772 9600 
029 2009 0087 (ਿੇਲਸ)
support@carers.org
www.carers.org

ਡਿਸੇ ਪਡਰਿਾਰਿ ਸਦੱਸ ਿਾ ਂਦੋਸਤ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਦੀਆ ਂਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦੇ ਿਾਲ 
ਡਿਊਣ ਿਾਲੇ ਡਿਸੇ ਿੀ ਡਿਅਿਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਿ, ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਮਾਡਣਿਤਾ ਡਿਚੱ 
ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ
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Carers UK (ਕੇਅਰਰਸ ਯਕੇੂ)
0808 808 7777 (ਸਲਾਹ ਲਾਇਿ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਿੇ ਤੋਂ 
ਿਾਮ ਦੇ 4 ਿਿੇ ਤਿ)
advice@carersuk.org
www.carersuk.org

ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ ਡਿਹਾਰਿ ਅਤ ੇਭਾਿਿਾਤਮਿ ਸਮਰਥਿ ਦੇ ਿਾਲ-
ਿਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

Citizens Advice (ਡਸਡਟਜੰਸ ਐਿਵਾਇਸ) 
www.citizensadvice.org.uk

Citizens Advice (ਡਸਡਟਿੰਸ ਐਿਿਾਇਸ) ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਿਰਿੇ, ਫਾਇਡਦਆ,ਂ ਰੁਿਗਾਰ, ਡਰਹਾਇਿ 
ਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਸਮੱਡਸਆਿਾ ਂਨੂੰ ਹਲੱ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਗੁਪੱਤ, 
ਡਿਰਪੱਖ ਅਤ ੇਸੁਤਤੰਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਆਪਣ ੇਿਜ਼ਦੀਿੀ Citizens Advice 
ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਡਦੱਤੀ ਿਬੈਸਾਇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਿਾ ਂਫੋਿ ਬਿੁ ਡਿਚੱ ਦੇਖੋ।

Court of Protection (ਕੋਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰਟੋਕੈਿਨ)
0300 456 4600
courtofprotectionenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-protection

Court of Protection (ਿੋਰਟ ਆਫ ਪੋ੍ਟਿੈਿਿ) ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਫੈਸਲੇ ਿਰਿ ਿਾ ਂ
ਡਿਸੇ ਡਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਅਡਿਹਾ ਿਰਿ ਲਈ ਡਿਯਿੁਤ ਿਰਿ ਦੁਆਰਾ ਉਿ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਮਦਦ 
ਿਰਦੀ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮੁਿਿਲ ਹਈੋ ਹ।ੈ

Dementia UK (ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਯਕੇੂ)
0800 888 6678 (ਐਿਮਾਇਰਲ ਿਰਸ ਹਲੈਪਲਾਇਿ)
direct@dementiauk.org (Admiral Nurse helpline – ਐਿਮਾਇਰਲ 
ਿਰਡਸਗੰ ਿਾਇਰੈਿਟ)
www.dementiauk.org

National charity (ਰਾਿਟਰੀ ਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾ) ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਭਾਡਿਤ 
ਸਾਰੇ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਿੀਿਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਡਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਿ ਲਈ ਿਚਿਬੱਧ ਸੀ। ਇਹ 
Admiral (ਐਿਮਾਇਰਲ) ਿਰਸਾ ਂਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਿੱਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਿਾਲੀਆ ਂਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਿਰਸਾ ਂਹਿ।

Department for Work and Pensions (ਕੰਮ ਅਿ ੇਪਿੈਨ ਲਈ ਡਵਭਾਗ)
www.gov.uk/government/organisations/department-for-
work-pensions

ਫਾਇਡਦਆ ਂਅਤ ੇਪੈਂਿਿਾ,ਂ ਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦਾ ਦਾਅਿਾ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਦੇ ਿੇਰਡਿਆ ਂ
ਿਾਲੀ ਸਰਿਾਰੀ ਿੈਬਸਾਇਟ।

Disability Benefits Helpline 
(ਅਪਾਹਜਪਣੇੁ ਸਬਧੰੀ ਫਾਇਡਦਆ ਂਦੀ ਹਲੈਪਲਾਇਨ)
www.gov.uk/disability-benefits-helpline

Attendance Allowance (ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਤੱਾ - ਏਏ)
0345 605 6055

Disability living allowance (ਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਿਾਲ ਡਿਉਣ ਦਾ ਭਤੱਾ – ਿੀਐਲਏ)
ਿ ੇਤੁਸੀਂ 8 ਅਪ੍ਲੈ 1948 ਨੂੰ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾ ਂਿਿਮੇ ਸੀ – 0345 605 6055 
ਿ ੇਤੁਸੀਂ 8 ਅਪੈ੍ਲ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿਮੇ ਸੀ – 0345 712 3456 

Personal independence payment (PIP)  
(ਡਿਿੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਭੁਗਤਾਿ - ਪੀਆਈਪੀ)
0345 850 3322

ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਤੱ,ੇ ਅਪਾਹਿਪੁਣ ੇਿਾਲ ਡਿਊਣ ਦੇ ਭਤੱ ੇਅਤ ੇਡਿਿੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਭੁਗਤਾਿ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੀਆ ਂਫੋਿ ਲਾਇਿਾ ਂਹਫਤ ੇਦੇ 
ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 6 ਿਿ ੇਤਿ ਖੱੁਲ੍ੀਆ ਂਹਿ।

Disabled Living Foundation (ਡਿਸਬੇਲਿ ਡਲਡਵੰਗ ਫਾਊਂਿਿੇਨ)
0300 999 0004 (ਹਲੈਪਲਾਇਿ ਮੰਗਲਿਾਰ ਬੁਧੱਿਾਰ ਅਤ ੇਿੀਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 10 
ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 4 ਿਿ ੇਤਿ)
info@dlf.org.uk
www.dlf.org.uk

ਉਸ ਉਪਿਰਣ ਅਤ ੇਤਿਿੀਿ ਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਡਿਮੇਂਡਿਆ 
ਿਾਲੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਡਿਆਦਾ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਿਾਲ ਡਿਊਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ।ੈ
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Driver and Vehicle Licensing Agency 
(ਿਰਿਾਇਵਰ ਅਿ ੇਵਹੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਡਸਗੰ ਏਜੰਸੀ – DVLA)
0300 790 6806 (ਡਿਮੇਂਡਸਆ ਸਮੇਤ, ਿਾਿਟਰੀ ਡਬਮਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੱੁਛਡਗੱਛਾ ਂਲਈ)
www.gov.uk/contact-the-dvla

ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਏਿੰਸੀ ਿੋ ਗ੍ਟੇ ਡਬਟ੍ਿੇ ਡਿਚੱ ਿਰਿਾਇਡਿਗੰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇਿਾਹਿ ਪੰਿੀਿਰਿ ਦਸਤਾਿੇਿ ਿਾਰੀ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ

Driver and Vehicle Agency (ਿਰਿਾਇਵਰ ਅਿ ੇਵਹੀਕਲ ਏਜੰਸੀ – DVA)
0300 200 7861
dva@infrastructure-ni.gov.uk
www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/driver-vehicle-
agency-driver-licensing

ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਏਿੰਸੀ ਿੋ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਿਰਿਾਇਡਿਗੰ 
ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤ ੇਿਾਹਿ ਪੰਿੀਿਰਿ ਦਸਤਾਿੇਿ ਿਾਰੀ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ

GOV.UK
www.gov.uk

ਆਿਲਾਇਿ ਸਰਿਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤ ੇਫਾਇਡਦਆ,ਂ ਿਰਿਾਇਡਿਗੰ, ਹਾਊਡਸੰਗ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਿਰ 
ਨੂੰ ਿਿਰ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਿੰਮ ਿਰਿਾ ਅਤ ੇਪੈਂਿਿਾ।ਂ

Law Society (ਲਾ ਸਸੋਾਇਟੀ)
020 7320 5650 (ਿਿੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ)
www.lawsociety.org.uk/get-in-touch (ਸੰਪਰਿ ਫਾਰਮ)
www.lawsociety.org.uk

ਇਗੰਲੈਂਿ ਅਤ ੇਿਲੇਸ ਡਿਚੱ ਿਿੀਲਾ ਂਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਿ ਿਾਲੀ ਸੰਸਥਾ।

Mind (ਮਾਈਂਿ)
0300 123 3393 (ਹਲੈਪਲਾਇਿ, ਹਫਤ ੇਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ 
ਿਾਮ ਦੇ 6 ਿਿ ੇਤਿ)
info@mind.org.uk
www.mind.org.uk

ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਦਾਿੀ ਸੰਸਥਾ ਿੋ ਮਾਿਡਸਿ ਡਸਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਡਹਲੂਆ ਂਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਸਥਾਿਿ ਐਸੋਡਸਏਿਿਾ ਂਦੇ ਿਰੀਏ ਿਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ

NHS 111 service (NHS 111 ਸਵੇਾ)
111
www.nhs.uk/111

ਡਿਸਡਤਰਿਤ ਪ੍ਿਾਰਾ ਂਦੇ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਡਿਡਿਆ ਂਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ। 24-ਘੰਟ ੇਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਫੋਿ ਸੇਿਾ ਿਲੀਿਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ, ਗੁਪੱਤ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਅਗਲੇ ਿਦਮਾ ਂਤ ੇਮੁੜ-ਡਿਿਿਾਸ 
ਦਿਾਉਣ ਤੇ ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ 

NHS Choices (NHS ਚਇੋਡਸਸ)
0300 123 1053 (Carers Direct (ਿੇਅਰਰਸ ਿਾਇਰੈਿਟ) ਹਲੈਪਲਾਇਿ, 
ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਿਿ ੇਤਿ, ਹਫਤ ੇਦੇ ਅਡੰਤਮ 
ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿਰੇੇ 11 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 4 ਿਿ ੇਤਿ) 
www.nhs.uk
www.nhs.uk/service-search (ਸਥਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ)
www.nhs.uk/conditions/clinical-trials (ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਖੋਿ ਡਿਚੱ ਿਾਮਲ 
ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਤ ੇਡਿਰਦੇਿ)

ਡਿਆਪਿ ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਿ ਿਾਲੀ, ਯਿੇੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿੀ 
ਡਸਹਤ ਸਬਧੰੀ ਿੈਬਸਾਇਟ, ਿ ੋਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਡਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਡਿਯਤੰਰਿਣ ਡਿਚੱ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਦੇਿ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ

NHS Direct Wales (NHS ਿਾਇਰਕੈਟ ਵੇਲਸ) (Galw Iechyd Cymru)
0845 4647 (ਹਲੈਪਲਾਇਿ, 24-ਘੰਟ ੇਉਪਲਬਧ)
www.nhsdirect.wales.nhs.uk

ਿਲੇਸ ਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਲਈ NHS Direct (NHS ਿਾਇਰੈਿਟ) ਸੇਿਾ – ਇਹ ਇਗੰਲੈਂਿ 
ਅਤੇ ਿਲੇਸ ਡਿਚੱ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ
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ਹਰੋ ਲਾਭਿਾਰੀ ਸੰਗਠਿ

NI Direct (NI ਿਾਇਰਕੈਟ)
www.nidirect.gov.uk

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਅਡਧਿਾਰਿ ਸਰਿਾਰੀ ਿੈਬਸਾਇਟ। ਬਡੈਿਡਫਟਸ 
ਿਰਿਾਇਡਿਗੰ, ਹਾਊਡਸੰਗ, ਪੈਸੇ ਅਤ ੇਿਰ, ਪੈਂਿਿ, ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ 
ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾ।ਂ

Office of the Public Guardian (ਪਬਡਲਕ ਗਾਰਜੀਅਨ ਦਾ ਦਫਿਰ) 
0300 456 0300 (ਹਫਤ ੇਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿੇ 
ਤਿ, ਬੁਧੱਿਾਰ ਨੂੰ ਛਿੱ ਿੇ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਿੇ ਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿ ੇਤਿ)
customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk
www.gov.uk/government/organisations/office-of-the- 
public-guardian

ਇਹ ਅਟਰੋਿੀ ਅਤ ੇਡਿਮਾਇਦੰਗੀ ਦੀਆ ਂਤਾਿਤਾ ਂਤ ੇਿਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ 
ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਰਤਿੱਾ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਿਰਿ ਲਈ ਅਟਰੋਿੀਆ ਂਅਤੇ 
ਡਿਪਟੀਆ ਂਦੀ ਿੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਲੋਿਾ ਂਦੀ ਰੱਡਖਆ ਿਰਦੀ ਹ ੈਡਿਿ੍ਾ ਂ
ਡਿਚੱ ਉਿ੍ਾ ਂਲਈ ਫੈਸਲੇ ਿਰਿ ਲਈ ਮਾਿਡਸਿ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਿਮੀ ਹ।ੈ

Pension Service (ਪੈਂਿਨ ਸਵੇਾ)
0800 731 7898 (ਰਾਿ ਪੈਂਿਿ ਦਾਅਿਾ ਲਾਇਿ)
0800 99 1234 (ਪੈਂਿਿ ਰੈਿਡਿਟ ਦਾਅਿਾ ਲਾਇਿ)
0345 606 0265 (ਆਮ ਪੱੁਛਡਗੱਛਾ)ਂ
www.gov.uk/contact-pension-service

ਇਹ ਪੈਂਿਿ ਰੈਿਡਿਟ ਸਮੇਤ, ਰਾਿ ਪੈਂਿਿ ਪਾੱਤਰਤਾ, ਦਾਅਡਿਆ ਂਅਤੇ ਭੁਗਤਾਿਾ ਂਡਿਚੱ 
ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੀਆ ਂਲਾਇਿਾ ਂਹਫਤ ੇਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ 
ਦੇ 6 ਿਿੇ ਤਿ ਖੱੁਲ੍ੀਆ ਂਹਿ।

Regulation and Quality Improvement Authority 
(ਡਨਯਾਮਕ ਅਿ ੇਗਣੁਵਿੱਾ ਸਧੁਾਰ ਅਡਧਕਾਰੀ)
028 9051 7500 (ਹਫਤ ੇਦੇ ਿੰਮਿਾਿੀ ਡਦਿਾ ਂਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ ਦੇ 5 ਿਿ ੇਤਿ)
info@rqia.org.uk
www.rqia.org.uk

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਸੁਤਤੰਰ ਪ੍ਬਧੰਿ। 

Royal College of Occupational Therapists 
(ਕਾਲੇਜ ਆਫ ਓਡਕਉਪਿੇਨਲ ਥੈਰਡੇਪਸਟਸ)
020 7357 6480
www.cot.co.uk
 
ਪੇਿਿੇਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤ ੇਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿਰਦੀ ਹ ੈਡਿ ਡਿਸੇ ਪੇਿੇਿਰ ਡਚਡਿਤਸਿ ਦੀ 
ਭਾਲ ਡਿਿੇਂ ਿਰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਡਿਹੜੀ ਪੇਿੇਿਰ ਡਚਡਿਤਸਾ ਦੀ ਪੇਿਿਿ ਿੀਤੀ ਿਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ

The Silver Line (ਡਦ ਡਸਲਵਰ ਲਾਇਨ)
0800 4 70 80 90 (ਹਲੈਪਲਾਇਿ, 24 ਘੰਟ)ੇ
info@thesilverline.org.uk
www.thesilverline.org.uk

ਇਹ ਯਿੇੂ ਭਰ ਡਿਚੱ ਬੁਢੱ ੇਲੋਿਾ ਂਲਈ 24 ਘੰਟ ੇਹਲੈਪਲਾਇਿ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਫੋਿ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੋਸਤੀ ਸਿੀਮਾ ਂਿੀ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ

Society of Later Life Advisers 
(ਸਸੋਾਇਟੀ ਆਫ ਲੇਟਰ ਲਾਇਫ ਐਿਵਾਇਸਰਸ)
0333 2020 454
admin@societyoflaterlifeadvisers.co.uk
www.societyoflaterlifeadvisers.co.uk

ਸੁਤਤੰਰ ਸੰਗਠਿ ਿੋ ਲੋਿਾ ਂਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਿਤਾ-ਪ੍ਾਪਤ ਡਿਤੱੀ ਸਲਾਹਿਾਰਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ 
ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹ ੈਿੋ ਿੀਿਿ ਦੇ ਅਡੰਤਮ ਚਰਣ ਦੇ ਡਿਤੱੀ ਮਸਡਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਿ।

Solicitors for the Elderly (ਸਡੋਲਡਸਟਰਸ ਫਾਰ ਦਾ ਐਲਿਰਲੀ)
0844 567 6173 (ਿਿੀਲ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਿ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਿਰਿ ਲਈ)
admin@sfe.legal
www.sfe.legal

ਿਿੀਲਾ,ਂ ਬਡੈਰਸਟਰਾ ਂਅਤ ੇਿਨੂੰਿੀ ਅਡਧਿਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਿ ਸੁਤਤੰਰ, ਰਾਿਟਰੀ ਸੰਗਠਿ 
ਿ ੋਬੁਢੱ ੇਅਤ ੇਿਮਿੋਰ ਲੋਿਾ,ਂ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਪਡਰਿਾਰਾ ਂਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲ ਿਰਿ ਿਾਡਲਆ ਂਲਈ 
ਮਾਹਰ ਿਨੂੰਿੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ
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UK Homecare Association Ltd (ਯੂਕੇ ਹੋਮਕੇਅਰ ਐਸੋਡਸਏਿਨ ਡਲ.)
020 8661 8188
enquiries@ukhca.co.uk
www.ukhca.co.uk

ਉਿ੍ਾ ਂਸੰਗਠਿਾ ਂਲਈ ਰਾਿਟਰੀ ਐਸੋਡਸਏਿਿ ਿੋ ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਡਿੱਚ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ, 
ਿਰਡਸੰਗ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸਮੇਤ, ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੇ ਹਿ।

University of the Third Age (ਯੁਡਨਵਰਡਸਟੀ ਆਫ ਦਾ ਥਰਿ ਏਜ)
020 8466 6139
www.u3a.org.uk/contact-us.html (ਸੰਪਰਿ ਫਾਰਮ)
www.u3a.org.uk

ਉਹ ਸੰਗਠਿ ਿੋ ਆਿਲਾਇਿ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ, ਸਥਾਿਿ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਡਿੱਚ ਿਈ ਿੇਂਦਰਾ ਂ
ਤੇ ਡਰਟਾਯਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਡਰਟਾਯਰ ਹੋਏ ਲੋਿਾ ਂਲਈ ਿੋਰਸ, ਡਸਖਲਾਈ ਦੇ ਅਿਸਰ 
ਅਤੇ ਗਤੀਡਿਧੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

What is dementia?   
Code 400

Dementia and  
the brain  
Code 456

Easy Read:  
What is dementia?  
Code ER1

Drug treatments for 
Alzheimer’s disease   
Code 407

Rarer causes  
of dementia  
Code 442

Alzheimer’s disease: 
Understanding your 
diagnosis  
Code 616

Vascular dementia: 
Understanding your 
diagnosis 
Code 614

Dementia with Lewy 
bodies: Understanding 
your diagnosis 
Code 37

Frontotemporal dementia: 
Understanding your 
diagnosis 
Code 687

Young-onset dementia: 
Understanding your 
diagnosis  
Code 688

Factsheets Booklets – about dementia

Making your home 
dementia friendly 
Code 819

Managing your  
money   
Code 1501

Keeping safe  
at home  
Code 1502

Health and social care 
professionals   
Code 1503

Driving  
Code 1504

Keeping active  
and involved   
Code 1506

Your relationships   
Code 1507

Living alone   
Code 1508

Employment   
Code 1509

Planning ahead  
Code 1510

Booklets – practical support

The memory handbook  
Code 1540

My visitor book   
Code 923
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Alzheimer’s Society, ਲੰਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਸਹਾਇਿਾ ਅਿ ੇਿਜੋ 
ਚਡੈਰਟੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਡਬਮਾਰੀ ਿੋਂ ਪ੍ਰਭਾਡਵਿ ਲੱਿਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਡਜੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ 
ਹ।ੈ 100,000 ਿੋਂ ਵਧ ਲੋਕ ਸਾਿੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਿਾ ਸਵੇਾਵਾ ਂਿ ੇਭਰਸੋਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਅਿ ੇਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਲੇਪਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਅਿ ੇਆਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਿਾ 
ਿੋਂ ਹਜਾਰਾ ਂਹਰੋ ਫਾਇਦ ੇਪ੍ਰਾਪਿ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਅਸੀਂ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਿਾ ਂਦੇ ਿੀਿਿ ਡਮਆਰ ਨੂੰ ਬਹੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਡਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਤੁ ਿਧੀਆ ਸਮਝ ਸਥਾਡਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਪ੍ਚਾਰ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ 
ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਦੇ ਿਾਰਿ, ਇਲਾਿ ਅਤ ੇਰੋਿਥਾਮ ਦੇ ਸਬਧੰ ਡਿਚੱ ਡਚਡਿਤਸਿੀ ਅਤ ੇਸਮਾਿਿ 
ਖੋਿ ਦੇ ਇੱਿ ਿਿੀਿਤਾਿਾਰੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਲਈ ਿੀ ਡਿਤੱ-ਪੋਡਿਤ ਿਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਸਾਿ ੇਿੰਮ ਦਾ ਡਹੱਸਾ ਬਣ ੋਅਤ ੇਸਾਿੀ ਮੈਗਜ਼ੀਿ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਿਾਲ ਿੀਿਿ ਡਿਉਣਾ, 
ਰਾਹੀਂ ਸਾਿੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਹ,ੋ ਿੋ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਡਿਆ ਂਬਾਅਦ ਪ੍ਿਾਡਿਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0330 333 0804 ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ (ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਿੱੁਿਰਿਾਰ, 
ਸਿਰੇੇ 9 ਿਿ ੇਤੋਂ ਿਾਮ 5 ਿਿ ੇਤਿ) ਿਾ ਂenquiries@alzheimers.org.uk ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਿਰੋ

ਤਸੁੀਂ ਸਾਿੇ ਆਿਲਾਈਿ ਸੂਚਿਾ-ਪੱਤਰਾ ਂ(e-newsletters) ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਸਾਿੇ 
ਿਾਲ ਸੰਪਰਿ ਡਿਚੱ ਰਡਹ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ ਇਿ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਸਾਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ 
alzheimers.org.uk/enewsletter ਤ ੇਸਾਈਿ ਅਪ ਿਰੋ

ਿਾਮਲ ਹਵੋੋ
ਿਈ ਤਰੀਿੇ ਹਿ ਡਿਿ੍ਾ ਂਦੇ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਿਾ ਪਡਰਿਾਰ ਪ੍ਚਾਰ, ਡਿਮੇਂਡਿਆ-
ਅਿੁਿਲੂ ਸਮੁਦਾਇਆ ਂਅਤ ੇਫੰਿ ਿਧਾਉਣ ਡਿਚੱ ਮਦਦ ਡਿਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਡਿਚੱ ਿਾਮਲ 
ਹ ੋਸਿਦੇ ਹ।ੋ

ਸਿਸੇੈਿੀ ਮੌਡਿਆ ਂਬਾਰੇ ਹਰੋ ਿਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 0845 504 9300 
ਤ ੇਿਾਲ ਿਰੋ ਿਾ ਂalzheimers.org.uk/volunteer ਤ ੇਿਾਓ

ਸਪੰਰਕ ਡਵਚੱ ਰਹੋ
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹ ੈਡਕ ਿਹੁਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਿਨ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਡਗਆ ਹਏੋਗਾ। ਅਸੀਂ 
ਅਗੰ੍ਰਜੇੀ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਜੂੀਆ ਂਭਾਿਾਵਾ ਂਡਵਚੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾਉਣ 
ਲਈ ਸਖ਼ਿ ਡਮਹਨਿ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ।ਂ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾ ਂਦਜੇੂ ਅਨੁਵਾਦਾ,ਂ ਜਾ ਂਿਰਕੀਬਾ ਂ
ਜਾ ਂਸਧੁਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਿਹੁਾਿੀਆ ਂਕੋਈ ਡਟਪੱਣੀਆ ਂਜਾ ਂਸਝੁਾਅ ਹਨ, ਿਾ ਂਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਪੰਰਕ ਕਰ।ੋ ਿਸੁੀਂ ਸਾਨੂੰ publications@alzheimers.org.uk ਿ ੇਈਮਲੇ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਫੀਿਬਕੈ (ਪਰਿੀ-ਸਚੂਨਾ)

Alzheimer’s Society ਉਨ੍ਾ ਂਸਭ ਦਾ ਿੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੀ ਹ ੈਡਜਨ੍ਾ ਂ
ਨੇ ਇਸ ਪਸੁਡਿਕਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਡਵਚੱ ਯਗੋਦਾਨ ਡਦਿੱਾ। 

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਦੀ ਿਿੀਿੀਿਰਿ ਪ੍ਡਿਡਰਆ ਡਿਚੱ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਾਫੀ 
ਲੋਿਾ ਂਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਿਿਰਾ ਿੀਤਾ। ਉਿ੍ਾ ਂਦੇ ਬਹਮੱੁੁਲੇ ਸੁਝਾਿਾ,ਂ ਸੂਚਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਲਾਹਾ ਂ
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦਾ ਿੁਿਰਾਿਾ ਅਦਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾ:ਂ

■  The Belfast & South Eastern Service User Review Panel  
(ਡਦ ਬਲੇਫਾਸਟ ਐਂਿ ਸਾਉਥ ਈਸਟਰਿ ਸਰਡਿਸ ਯਜੂ਼ਰ ਡਰਡਿਊ ਪੈਿਲ)

■  The Canterbury Pilgrims (ਡਦ ਸੈਂਟਰਡਬਊਰੀ ਡਪਲਡਗਮ੍ਜ਼)
■  The DMU Demons (ਡਦ ਿੀ.ਐਮ.ਯ.ੂ ਿੇਮਿਜ਼)
■  Food for Thought (ਫੂਿ ਫਾਰ ਥੋਟ)
■  The Hornsey Review Group (ਡਦ ਹਰੋਿਸੇਇ ਡਰਡਿਊ ਗਰੱੁਪ)
■  The Merton Co-Production Panel (ਡਦ ਮੇਟਰਿ ਿੋ-ਪੋ੍ਿਿਿਿ ਪੈਿਲ)
■  The Mid Sussex Dementia Friendly Group  

(ਡਦ ਡਮਿ ਸੂਸੇਿਸ ਡਿਮੇਂਡਿਆ ਫਰਿੈਂਿਲੀ ਗਰੱੁਪ)
■  The South-East London Service User Review Panel  

(ਡਦ ਸਾਉਥ-ਈਸਟ ਲੰਿਿ ਸਰਡਿਸ ਯਜੂ਼ਰ ਡਰਡਿਊ ਪੈਿਲ)
■  Through Our Eyes (ਥਰੂ ਆਿਰ ਆਈਜ਼)
■  The Yorvik Group (ਡਦ ਯਰੋਡਿਿ ਗਰੱੁਪ)

ਿਕੁਰਾਨੇ

ਪ੍ਰਕਾਿਨਾ ਂਨੂੰ ਆਰਿਰ ਕਰੋ

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪ੍ਰਕਾਿਨਾ,ਂ ਡਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 
ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਿੇ ਿੁਹਾਿੇ ਵਰਿਣ ਲਈ ਡਟਕ 
ਸੂਚੀ ਪਾਸੇਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਡਜਆਦਾਿਰ ਪ੍ਰਕਾਿਨ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਸਰਫ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਡਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ alzheimers.org.uk/factsheets ਤੇ ਿਾ ਿੇ ਤੱਥਿੀਟਾ ਂ
(pdf ਦੇ ਰੂਪ ਡਿੱਚ) ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਾਉਿਲੋਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

alzheimers.org.uk/translations ਤੇ ਸਾਿੇ ਿੁਝ ਪ੍ਿਾਿਿਾ ਂ
ਦੇ ਅਿੁਿਾਦਤ ਸੰਸਿਰਣ ਆਿਲਾਈਿ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਿ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿਾਿਿਾ ਂਡਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਿ 
ਪ੍ਿਾਿਿ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਿਰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਆਰਿਰ ਿਰਿ ਲਈ, 
ਸਾਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਓ, orders@alzheimers.org.uk ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਿਰੋ ਿਾ ਂ0300 303 5933 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਾਰਿ ਿਾ ਂ
ਚੈੱਿ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।



ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਖੋੇ: 
alzheimers.org.uk148

ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਸਬਧੰੀ ਡਿਤੱੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਿਚੱ Morrisons Foundation 
(ਮੋਡਰਸੰਜ਼ ਫਾਉਂਿੇਿਿ) ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਲਈ ਇਿ੍ਾ ਂਦਾ ਧੰਿਿਾਦ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾ।ਂ 
Morrisons Foundation (ਮੋਡਰਸੰਜ਼ ਫਾਉਂਿੇਿਿ) ਨੂੰ ਇਗੰਲੈਂਿ, ਸਿਾਟਲੈਂਿ ਅਤੇ 
ਿਲੇਸ ਦੇ ਲੋਿਾ ਂਡਿਚੱ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਬਦਲਾਿ ਡਲਆਉਣ ਲਈ Morrisons (ਮੋਡਰਸੰਜ਼) 
ਸੁਪਰਮਾਰਡਿਟ ਚੇਿ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਡਪਤ ਿੀਤਾ ਡਗਆ ਸੀ। ਉਹ Morrisons (ਮੋਡਰਸੰਜ਼) 
ਸਡਹਿਰਮੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋਿਾ ਂਦੀਆ ਂਡਿੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਿਾਲੇ ਦਾਿ-ਸਬਧੰੀ ਪ੍ਾਿੈਿਟਾ ਂ
ਲਈ ਪੁਰਸਿਾਰ ਅਿੁਦਾਿਾ ਂਲਈ ਅਿੁਿਲੂਤਮ ਡਿਤੱੀ-ਸਹਾਇਤਾ (match funding) 
ਪਦ੍ਾਿ ਿਰਦੇ ਹਿ। ਡਿਸ ਿੰਮ ਡਿਚੱ ਉਹ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਿ, ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, 
ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.morrisonsfoundation.com ਤ ੇਉਿ੍ਾ ਂਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਅਸੀਂ Department of Health (ਡਸਹਤ ਡਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਡਦੱਤ ੇਸਮਰਥਿ 
ਅਤ ੇਇਸ ਪੁਸਡਤਿਾ ਦੇ ਡਿਤਰਿ ਲਈ ਇਿ੍ਾ ਂਦਾ ਧੰਿਿਾਦ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ 
ਡਿਮਿਡਲਖਤ ਸੰਗਠਿਾ ਂਦਾ ਿੀ ਿੁਿਰਾਿਾ ਅਦਾ ਿਰਿਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਾ ਂਡਿਿ੍ਾ ਂਿੇ ਇਸ 
ਪੁਸਡਤਿਾ ਨੂੰ ਪਰਿਾਿ ਿੀਤਾ: 

■  The Royal College of Psychiatrists (ਡਦ ਰੋਇਲ ਿਾਲਿ ਆਫ 
ਸਾਇਿਾਇਡਟਰਿਸਟ) – ਲੰਿਿ ਡਿਚੱ ਮਿੋ-ਡਿਡਗਆਡਿਿਾ ਂਦੀ ਇੱਿ ਪੇਿੇਿਰ ਅਤੇ 
ਡਸੱਡਖਅਿ ਸੰਸਥਾ।

■  The Royal College of General Practitioners (ਡਦ ਰੋਇਲ ਿਾਲਿ ਆਫ 
ਿਿਰਲ ਪੈ੍ਿਡਟਿਿਰਜ਼) – ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ 
50,000 ਤੋਂ ਿਧ ਪਡਰਿਾਰਿ ਿਾਿਟਰਾ ਂਦਾ ਇੱਿ ਿੈਟਿਰਿ। ਇਹ ਸਧਾਰਿ ਿਾਿਟਰੀ 
ਪ੍ਿੈਡਟਸ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਡਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਡਸੱਡਖਆ, ਡਸਖਲਾਈ, ਖੋਿ ਅਤੇ ਿਲੀਿਿੀ ਡਮਆਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀਪੀ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਿਿੋਂ 
ਿਾਰਿ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ

■  The Association of Directors of Adult Social Services – (ਡਦ 
ਐਸੋਡਸਏਿਿ ਆਫ ਿਾਇਰੈਿਟਰਜ਼ ਆਫ ਐਿਲਟ ਸੋਿਲ ਸਾਇਡੰਸਜ਼) ਇਗੰਲੈਂਿ ਡਿਚੱ 
ਡਿਅਸਿ ਸਮਾਿਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਦੇਿਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਤੀਡਿਧਤਿ ਿਰਦੀ ਇੱਿ ਸੰਸਥਾ।

■  British Psychological Society (ਡਬਡ੍ਟਿ ਸਾਇਿੋਲੋਡਿਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ) – 
ਲੰਿਿ ਡਿਚੱ ਮਿੋ-ਡਿਡਗਆਿ ਅਤੇ ਮਿੋ-ਡਿਡਗਆਡਿਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਤੀਡਿਧਤਿ ਿਰਿ ਿਾਲੀ 
ਸੰਸਥਾ, ਿੋ ਡਿਡਗਆਿ, ਡਸੱਡਖਆ, ਅਤੇ ਅਿੁਿਾਸਿ ਦੇ ਡਿਹਾਰਿ ਅਿੁਪ੍ਯਗੋਾ ਂਡਿਚੱ 
ਉੱਤਮਤਾ ਅਤ ੇਿੈਡਤਿ ਅਡਭਆਸ ਦੇੇ ਪ੍ਚਾਰ ਲਈ ਡਿੰਮੇਿਾਰ ਹ।ੈ

■  The Royal College of Occupational Therapists (ਡਦ ਰੋਇਲ ਿਾਲਿ 
ਆਫ ਓਿੂਪੇਿਿਲ ਥੈਰੇਡਪਸਟਸ) – ਪੂਰੇ ਲੰਿਿ ਡਿਚੱ ਡਿਿਸਾਇਿ ਥੈਰੇਡਪਸਟਾ ਂਦਾ 
ਪਤ੍ੀਡਿਧਤਿ ਿਰਦੀ ਇੱਿ ਪੇਿੇਿਰ ਸੰਸਥਾ।

This booklet has been reviewed by health and social 
care professionals and people affected by dementia. 

It can be downloaded from our website at  
alzheimers.org.uk/dementiaguide
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Alzheimer’s Society is the UK’s leading dementia charity. We provide 
information and support, improve care, fund research, and create 
lasting change for people affected by dementia.  

If you have any concerns about Alzheimer’s disease or any  
other form of dementia, visit alzheimers.org.uk or call the 
Alzheimer’s Society National Dementia Helpline on 0300 222 1122. 
(Interpreters are available in any language. Calls may be recorded  
or monitored for training and evaluation purposes.)
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