
ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਨਰਾਸ਼ਤਾ ਭਵਰਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ:

•  ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

•  ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

•  ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

•  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

•  ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰ ਚ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ

•  ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਜੁੱ ਟ ਨੰੂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਨਾਂ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਲੱਛਣ ਵਦਮਾਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ, ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਹੱਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਿੇ। ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਜਾਂ ਿਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਵਹਲੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 
ਨੁਕਸਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਇਕ ਖਾਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲ਼ਿਾਈਮਰ, ਿੈਸਕੁਲਰ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਲੂਈ ਬੌਡੀ ਵਡ਼ਿੀ਼ਿ, ਫਰੰਟੋਟੈਂਪੌਰਲ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 
ਕਰੌਟ਼ਿਫੈਲਟ-ਜਾਕੋਬ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਇਕੋ ਵਜਹੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਿਾਪਰਨ 
ਨੰੂ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਿਨ 
ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?ਅਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਸੰਚਾਰ ਸਾਡੀ ਵ਼ੰਿਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਹੱਸਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇ਼ਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, 
ਜ਼ਿਬਾਤਾਂ, ਤਜਰਵਬਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ; 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਚਾਰ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹ1ੈ: 

•  ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ: ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ (7%)

•  ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ: ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਿਭਾਿ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੈਨਤਾਂ) (55%)

•  ਪੈਰਾ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ: ਸਾਡੀ ਅਿਾ਼ਿ ਦਾ ਲਵਹ਼ਿਾ, ਸਾਡੀ ਅਿਾ਼ਿ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀ/ਨੀਿੀਂ ਸੁਰ (38%)

ਵਕਉਂਵਕ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕਸੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਦਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਿੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ) ਨੰੂ ਸੌਵਖਆਂ ਹੀ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਦਨ ਤੋਂ ਵਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜੀਵਦਨ ਤੋਂ ਵਦਨ ਤੱਕ ਦੀ ਲੜੀ

ਸੰਚਾਰਸੰਚਾਰ

1 ਮੈਹਰਾਬੀਅਨ, ਅਲਬਰਟ (1981) ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੈਸੇਜ਼ਿ: ਇੰਪਵਲਸਟ ਕਵਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨ਼ਿ ਐਡਂ ਐਟੀਵਚਊਡ਼ਿ। ਸੈਵਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਬੈਲਮੌਂਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਿਾਡ਼ਿਿਰਥ



ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਨਘਾਰ ਨੰੂ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੇਸ਼ੀਆਅਫੇਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

•  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ 

•  ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ

•  ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ

•  ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਵਪਛੇਤੇ ਪੜਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋਿੇਗਾ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ (ਨੌਨ ਿਰਬਲ) ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ 
ਸੰਭਿ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ:

•  ਭੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਵਕਸੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਥਨ ‘ਤੇ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸੰਭਾਲ)

•  ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰ੍ਹਿੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਉਸ ਬੋਲੀ ਿੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸੱਖੀ ਸੀ 

•  ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਿਾਲੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਬਹੁਤੀ ਿਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਸਕਦਾ ਹੈ

•  ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਣੋਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

•  ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰ ਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•  ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ

•  ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਹਾਿਾਂ-ਭਾਿਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਵਸਰ ਮਾਰਨ) ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ

•  ਿਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ

•  ਿੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੁਹਾਿਰੇ ਸਮਝਣੇ)

•  ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ 

•  ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ 

•  ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਤਰਕ ਭਰੇ ਿਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ

•  ਮ਼ਿਾਕਾਂ, ਚੁਟਕਵਲਆਂ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਨਰਾਸ਼ਤਾ 
ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵਸੱਖੋਗੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 
ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਕਸੇ ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪੈਥੌਲੌਵਜਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। 
ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪੈਥੌਲੌਵਜਸਟ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
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ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਿਧ ਰਹੇ ਅਫੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪੈਥੌਲੌਵਜਸਟ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪੈਥੌਲੌਵਜਸਟ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.sac-oac.ca/find-speech-language-
pathologist-or-audiologist-service ‘ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ (ਰੈਫਰਲ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਰਗੇ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ 
ਮੁੱ ਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਅਵਰੰਗ ਏਡਾਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਿਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ। 

ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਵਲਖਤ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਹੰੁਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਵਫਲਾਸਫੀ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, ਵਨੱਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀੰਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਇਵਤਹਾਸ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੰਭਿ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

  ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਿਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਿਾਧੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪੜਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਾਂ 
ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜੰਨਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ, ਉਨਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਜ਼ਿਬਾਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉ ਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। 

  ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਵਕ ਸੰਚਾਰ ਅਜੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਰਤਾਉ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਵਕ ਸੰਚਾਰ ਅਜੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਰਤਾਉ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ: ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਪੜਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸੱ਼ਕ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਉਦਾਹਰਨ 
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਿਤੀਰਾ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ।

ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਲਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ 
ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱ ਠੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਭਰੀ ਅਿਾ਼ਿ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਵਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ 
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਕਵਹਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਏਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤ 
ਵਕਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਤ ਨੰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਭੰਗੜੇ ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਦੇ ਿੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਉਹ 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵਹੰਦੀ ਹੈ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੰੂ ਿੀ ਭੰਗੜੇ 
ਿਾਲੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।” ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱ ਠੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਵਦਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੰੂ ਥਪਥਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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  ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ:ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ: ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਖਾਸ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਥ ਮਾਣਨ, ਮਕਸਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਇਮ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਮਸੁ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਿ ੇਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਕਵਹਣ ਦੀ ਕਵੋਿਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਬਦਲਿੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੋ।ੋ ਹੇਠ ਵਲਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆ 
ਿਾਲੇ ਿਤੀਵਰਆਂ (ਵਰਸਪੌਂਵਸਿ ਵਿਹੇਿੀਅਰ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ।

ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਜਦੋਂ ਹਨ੍ਹੇ ਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਾ਼ਿਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਵਣਆਂ ਦੀ 
ਫੋਲਾਫੋਲੀ ਕਰਦੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ 
ਵਕ ਰਾਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਿਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ 
ਮੈਟ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ।

  ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਮਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੀਂ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ:ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਮਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੀਂ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ: ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਿਧਣ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਿੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਿਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਮਲੋ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਦਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਕ ਵਜਸ 
ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ੳਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਮੰਨਿਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਲੱਭੋ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਿ ਕੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਨ਼ਿਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ 
ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਨੰੂ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਿੱਖਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੁੱ ਤਾ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਿ ਹੁਣ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਨੰੂ ਇਕ ਿਾਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਕੁੱ ਤੇ ਨਾਲ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱ ਤਾ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਵਪਆਰ ਕਰਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕ 
ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਿ ਕੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਨੰੂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਧੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ 
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਿੇਲੇ ਦੇਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ 
ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੇਿ ਇਕ ਸਾਲ ਨ਼ਿਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਪਰਡ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱ ਵਤਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਹਾ ਸੀ।

  ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨੋਟ:ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨੋਟ: ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਧੇਗੀ, ਭਰਮ - ਿਵਹਮ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਲ਼ਿਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 
ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਼ਿਵਹਰ ਰਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱ਼ਕ ਜਾਂ ਇਲ਼ਿਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਚੇਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ 
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਇਲ਼ਿਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾ਼ਿੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਮੰਨਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸੋਝੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ 
ਪੈਂਦਾ ਵਕ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਵਝਆ 
ਜਾਿੇ। ਭਰਮ ਵਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 
ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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  ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ:ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਵਤਆਰ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਧੇਗੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਵਹਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਵਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਇਕ 
ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਿੇ। ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਵਹਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਜਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣ। ਿਕੀਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਦੇਣ ਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ:ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ: ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉ ਤਾਂ ਵਕ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਿਾਲਾ 
ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਵਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਿਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਿਾਲ ਵਲਖ ਲਿੋ 
ਵਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਵਪਛਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਿੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਵਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਕਹੋ ਵਕ ਉਹ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਵਲਖ ਕੇ ਦੇਿੇ।

  ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਿੇਗਾ:ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਿੇਗਾ: ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਬੀਮਾਰੀ ਿਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ 
ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ। ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੈ ਹਾਸੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦਉ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਭਾਿਨਾ 
ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਔਵਖਆਈ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੋਿੇ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 
ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

  ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ:ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ: ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵ਼ੰਿਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰ ਚੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਬਵਦਕ 
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਿਾ ਦੇਿੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਵਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• • ਛੋਹ:ਛੋਹ: ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਵਜਹੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ।

• • ਖੁਸ਼ਬੋ:ਖੁਸ਼ਬੋ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤਰ (ਪਰਵਫਊਮ), ਫੁੱ ਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾ਼ਿਾ ਹੋ ਜਾਣ।

• • ਨ਼ਿਰ:ਨ਼ਿਰ: ਿੀਡੀਓ ਆਰਾਮਦੇਹ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਿੀਡੀਓ ਵਜਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਵਦ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਿਾ਼ਿਾਂ ਹੋਣ।

• • ਸਣੁਨਾ:ਸਣੁਨਾ: ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਕ ੇਸਣੁਾਉਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ 
ਹੋਿ।ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਾ਼ਿ ਦਾ ਲਵਹ਼ਿਾ ਅਤੇ ਲੈਅ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਏਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਵਪਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਹ਼ਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ 
ਪੜ੍ਹ।ੋ ਸੰਗੀਤ ਸਾਵਰਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਵਤਆਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਗਾਉ, 
ਸੰਗੀਤ ਿਜਾਉ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਉਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਿ।ੇ

ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਅਲ਼ਿਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ 1-833-674-5003 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ alzbc.org/south-asian ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਇਸ ਵਲਖਤ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲ਼ਿਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸੇ ਿਸਤ, ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਇਸ ਵਲਖਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਮਾਹਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰੋਗ ਦੀ 
ਪਛਾਣ (ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਇਗਨੌਵਸਸ) ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

    ਵਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਘਟਾਉ:ਵਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਘਟਾਉ: ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਹੀ ਿੇਲੇ ਹੋਰ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨਾ ਿਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਜੇ ਟੀ ਿੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਭੰਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਉ।

     ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ:ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ: ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਜਿੇਂ 
“ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਡਂਰੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ।”

    ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਿੱਡੇ ਗਰੱੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਉਦੋਂ ਇਕ 
ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੱੁਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

    ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਆਪਣੇ ਿੱਲ ਕਰੋ:ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਧਆਨ ਆਪਣੇ ਿੱਲ ਕਰੋ: ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਿੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਆਪਣੇ ਲਵਹ਼ੇਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ:ਆਪਣੇ ਲਵਹ਼ੇਿ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ: ਉਸ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਲਵਹ਼ੇਿ 
ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰੱੁਖਾਪਣ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਵਤੱਖੀ ਸੁਰ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਅਿਾ਼ਿ ਤਕਲੀਫ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਦਰੱੁਸਤ ਨਾ ਕਰੋ:ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਦਰੱੁਸਤ ਨਾ ਕਰੋ: ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੰੂ ਅਣਗੌਵਲਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਣੋ।

    ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰੋ:ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਿਾਕ ਿਰਤਵਦਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੌਖੇ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛੋ ਵਜਹੜੇ 
ਵਸੱਧੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਨਾਂਹ” ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਚਾਹ? ਔਖੇ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕ-ਅੰਸ਼ ਨਾ ਿਰਤੋ ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ “ਵਲਟਰਲ (ਸੰਦਰਭ ਵਿਹੂਣੇ)” ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਵਜਿੇਂ “ਉਸਦੇ ਵਚਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਵਗਆ”।

    ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਂ ਲਿੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨੀਿਾਂ ਨਾ ਵਦਖਾਉ। ਬੱਵਚਆਂ ਿਰਗੀ ਜਾਂ 
“ਬ਼ਿਰੁਗਾਂ” ਿਰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੁਵਟਆਉਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਿਰਤੋ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟੋਕੋ ਨਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਿੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਹਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਿਾ ਲਈ ਹੋਿੇ।

    ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਣੁ:ੋਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਣੁ:ੋ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਣੁ ੋਅਤੇ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸੰਚਾਰ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦਉ। ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਟੋਕਣ ਦੀ ਕਵੋਿਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਢੁਕਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ 
ਮਸੁ਼ਵਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾ਼ੇਿ ਨਾਲ ਕਈੋ ਸ਼ਬਦ ਸਝੁਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

    ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ:ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਿੇ, ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਧਰਿਾਸ ਵਦਉ। ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਵਨਰਾਸ਼ਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ:ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ: ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋ-ਪਾਸੀ ਬਣਾਉ ਵਜਹੜੀ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਏ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ। ਉਸ ਨੰੂ 
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾ਼ਿਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਵਲਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

    ਵਦਖਾਉ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ:ਵਦਖਾਉ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਿਕਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਦਰਿਾ਼ੇਿ 
ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।

    ਹਾਸ-ੇਮ਼ਿਾਕ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਦਉ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰੋ।:ਹਾਸ-ੇਮ਼ਿਾਕ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਦਉ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰੋ।: ਮ਼ਿਾਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੇੜੇ ਵਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ 
ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤਫਵਹਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਮਲ ਕ ੇਹੱਸਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਾਸ ਵਦਖਾਈ ਦੇਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਲਾਉ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।

    ਸਣੁਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਸੁ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ!ਸਣੁਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਸੁ਼ਵਕਲਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲੋ! ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀਅਵਰੰਗ ਏਡਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਸਾਫ ਹਨ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਿਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਨਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ।
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