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ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਸੰਸਥਾ 

ਕੌਸਕ ੋ

ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ 

ਵਕਾਲਤ * 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁਨਰ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 

ਿਵਵਹਾਰਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
ਉਮਰ ਅਨੁਕਲੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇ

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ 

ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ। ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ* 

ਅਸ� ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਿਨਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ� ਦੀ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ�। 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕ�ਾਿਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂ

ਅਸ� ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ: ਕ�ਸਰ, ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼, 

ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ 

ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ� � ਦਾ ਖਾਕਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ 

ਹ�। ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�।  ਸੀ ਓ ਪੀ ਡੀ (COPD) 

ਕ�ਾਿਨਕ ਆਬਸਟ�ਕਿਟਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ 

ਅਿਜਹਾ ‘ਛਤਰੀ ਸ਼ਬਦ’ (umbrella term) ਹੈ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ 

ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ * 

ਅਪਵਾਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨ�ਕੀ 

ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਿਕੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜ� ਵੱਡੇ 

ਮਸਲੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦ� ਨਵ� ਥ� 

ਵਸਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਅਪਵਾਦ 

ਿਵਚ� ਸ਼�ਤੀ ਨਾਲ ਿਨਕਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਹਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ 

ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ * 

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਿਹਤ ਜੀਵਨ 

ਨਹ� ਜੀ ਸਕਦੈ। ਤ� ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਤਣਾਅ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ�, 

ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ 

ਉਨ� � ਨਾਲ ਿਸੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।  

ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ 

ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 

ਫੈਲੀਆਂ ਕ�ਾਿਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਸਾਲ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕ� ਿਵਚ ਪ�ਚਲਤ ਹੈ। ਕਾਰਣ�, 

ਸੰਭਵ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵ� ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  



ਸਾਮਲ ਹਨ: ਕ�ਾਿਨਕ ਬ��ਕਾਈਟਸ ਅਤੇ ਐਮਫੀਸੀਮਾ। 

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸਹਾਇਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� 

ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਣ� ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਜ�ਚ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਘੱਟ ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਉਮਰ ਵਧਣਾ * 
ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬਦਲਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਅਸਲ ਿਵਚ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਾਕਰਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਘੱਟ 

ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕ� ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕੰਨ� ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� 

ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। 

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ * 

ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ 

ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਅਿਹਮ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤ� ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਲਈ 

ਕੈਨ� ਡਾ ਫੂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਣੁਨਾ 

ਅਸ�, ਕੰਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਮ 

ਕਾਰਣ�, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਚਾਰ� ਅਤੇ ਕੰਨ� ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ� 

ਿਕਵ� ਚੁਣੀਏ ਬਾਰੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਹਾਈਪਰ ਟਨੈਸ਼ਨ * 

ਆਪਣ ੇਮਸਾਨ�  ਨੰੂ ਜਾਣ ੋ

ਮਸਾਨਾ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਾਨ�  ਦਾ ਅਸੰਜਮ, 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਅਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਅਸ� ਅਿਜਹੇ ਸੰਭਵ ਉਪਚਾਰ� ਅਤੇ ਜੀਨਵਸ਼ੈਲੀ ਿਵਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸੰਜਮ 

(incontinence) ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਤ� ਿਬਨ� ਜੀਵਨ 

ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ 

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਤੇ ਡੰੂਘਾ ਅਸਰ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਸ�, ਇੱਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ 

ਥ� ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ� � ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ�, ਛੇਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ 

ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹ�। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ * 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੁਰਵਰਤ� ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਿਚੰਤਾ 

ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ 

ਵਰਤ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਵ� ਡਾਕਟਰ� ਜ� 

ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤ ੇਉਮਰ ਵਧਣਾ * 

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਿਕਵ� 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵ� ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਿਕਵ� 



ਅਸ� �ਚ ਰਕਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਰ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ 

ਹ�। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਕਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ 

ਲੋੜ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਿਨਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾ 

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਲਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ * 

ਿਤੰਨ ਵੱਡੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਲਤ� ਿਜਨ� ਾ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨੰੂ 

ਿਸਝਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨ� ਸ਼ੀ, ਜੂਏ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�। ਅਸ� ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਜ�ਚ 

ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਤ ਦਾ 

ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਤ� ਿਕਵ� ਦੋਸਤ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਕਰਨੀ ਹੈ।   

ਬਦਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 

ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਕਦ� ਲੈਣੀ ਹੈ, 

ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ * 

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

ਮਾਨਿਸਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਿਕਨ� � 

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ 

ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ * 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਅਸ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਣ 

ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ� ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ� ਬਾਰੇ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਦੌਰੇ ਲਈ ਿਕਵ� ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ 

       

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਨਰਦਸ਼ੇਨ * 

ਅਸ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ 

ਤੁਸ� ਉਨ� � ਤ� ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਰਦੇ ਹ�। ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਿਵਚਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ (ਆਸਟੀਓਅਰਥਰਾਈਟਸ) 

ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜੋੜ� ਦੀ ਸੋਜ 

(ਅਰਥਰਾਈਟਸ) ਦੀ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਿਕਸਮ ਹੈ। ਅਸ� 

ਲੱਛਣ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹ�, ਸਵੈ ਪ�ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 

ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਆਸਿਟਓਪਰੋਿੋਸਸ 

ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕ ਅਕਸਰ “ਖਾਮੋਸ਼ 

ਦੋਰ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਨ�ਦ * 

ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਭਰਪੂਰ ਨ�ਦ ਲੈਣ ਿਵਚ 

ਿਦੱਕਤ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 

ਕਾਰਣ� ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਾਵ� ਬਾਰੇ 

ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ ਸੰਬੱਧਤਾ * 

ਇੱਕਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਲਿਹਦਗੀ ਗੈਰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ 

ਿਨਰਧਾਰਕ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ 

ਨੰੂ, ਉਨ� � ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸੰਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲਆਣ ਦੇ 8 ਿਵਸਤਾਰ 

 



ਕਾਰਣ ਹੈ। ਅਸ� ਕਾਰਣ�, ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ� ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 

ਇਲਾਜ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�। 
ਪੀੜ ਘਟਾਊ ਸੰਭਾਲ 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਿਬੰਦੂ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 

ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ 

ਘਟਾਊ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਸਮੱੁਚਾ ਟੀਚਾ, ਦਰਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੰਭਾਲ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜ ੋ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਕਾਬਲ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਿਕਨਸਨਜ਼ ਰਗੋ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਦਮਾਗ 

ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿਵਆਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਚੰਨ� � ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� 

ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�: ਕ�ਸਰ, ਜਨ� ਊ, 

ਨਹੰੁਆਂ ਦੀ �ਲੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਖਮ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਚੱਤਰ, ਸੰਭਾਵਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ� � ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਜਲਦੀ ਿਨਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ 

    

ਦੌਰਾ * 

ਿਜਵ� ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਨਵਾ ਵੱਧ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਲਘੂ ਦੌਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� 

ਿਦਸਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰਨ� ਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ 

ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹ�। ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੱਧਣਾ * 

ਅਸ� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਕਵ� ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ 

ਪਹੰੁਚ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਨਜ਼ਰ 

ਅੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਬਚਾਓ 

ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਇਲਾਜ� ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ�। 

 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਿਵੱਤੀ 

ਿਵੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ 

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸ�ਭੀਏ ਅਤੇ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ ਿਵਚ 

ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸ� ਿਵੱਤੀ 

ਸਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�।  

ਅਗਾ� ਸੰਭਾਲ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ  

ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ 

ਨੰੂ, ਅਕਸਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ, ਅਿਜਹੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਪ�ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਉਹ ਹਾਸਲ ਜ� ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜਦਿਕ 

ਅਸ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ/ਜ� ਦੋਸਤ� ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਗਾ� 

      



 

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤ ੇਘਟੁਾਲੇ * 

ਅਸ� ਉਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਰਾਹ� 

ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ 

ਨੰੂ ਲੁੱ ਟਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਿਵਚ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ 

ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਆਵਾਸ ਅਤ ੇਸੰਭਾਲ ਿਨਰੰਤਰਤਾ * 

ਅਸ� ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਆਵਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਉਿਚਤ ਆਵਾਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਲਈ 

ਅਵੱਸ਼ਕਤਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ।  ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤ ੇਟੈਕਸ ਿਵਕਲਪ 

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਨ� � ਸੰਭਾਵਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦਾ 

ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅਣਇੱਛਤ ਿਵਛੋੜੇ 

ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉਨ� � ਿਨਯਮ� 

ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੱਠਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵ� ਅਤੇ 

ਅਪੰਗ ਿਵਅਕਤੀਆੰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਭੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਭੱਿਤਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਫਾਰਮ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਿਨਜੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ 

ਿਨਜੀ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ * 

ਿਨਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ �ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਉਨ� � ਿਤੰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਤੁਸ� ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਝ 

ਿਵੱਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 

     

ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਸਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਉਨ� ਾ ਿਵਕਲਪ� ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 

ਇਸ ਿਲਖਤੀ ਸਾਰ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਅਗਾ� ਿਨਰਦਸ਼ੇ 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ  ਨਹ� ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਅਸ� ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਕ ਅਗਾ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਦ� ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਗਾ� 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� ਹੈ, 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ 

ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   
ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ 

ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਚਾਰ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ 

ਹਨ; ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਤ� ਹੀ ਜਾਣੂੰ  ਹਨ। ਇਸ 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ, ਅਸ� ਚਾਰ ਪ�ਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 

ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕਦ� ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਅਟਾਰਨੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਕਦਮ� ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀਆੰ 

ਮੁਸ਼ਕਲ� ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ� ਪਵੇ ਤ� ਿਕਵ� ਪਾਵਰ ਆਫ 

ਅਟਾਰਨੀ ਬਦਲੀਏ।  

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨ� � ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ 

ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਲਈ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ 

ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵੱਤੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਣ।  



ਅਤੇ ਅਗਾ� ਿਨਰਦੇਸ਼) ਜਦ� ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਣ 

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਅਸ� ਅਗਾ� ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ 

ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਵੀ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।  
 

ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਅਸ� ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਅਤੇ 

ਵੱਖਰੇਪਣ ਬਾਰੇ, ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਿਨਯੁਕਤ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਫਰਜ਼� ਅਤੇ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�। ਵਸੀਅਤ� 

ਅਸ� ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਲੇੇ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਲੀ ਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੀ ਸੀ ਿਵਚ ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਯਮ� ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ� ਉਨ� � ਕਦਮ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ� 

ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਿਵੱਚ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਤ� ਬਚਣ ਸਮੇਤ ਵਸੀਅਤ 

ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਫਰਜ਼� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅੰਤ ਿਵਚ 

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਨ� 

ਵਸੀਅਤ ਕੀਿਤਆਂ ਮਰ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਜ ੋਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ 

ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 

ਜਦ� ਿਬਪਤਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਕਟ�, ਖਤਰਨਾਕ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਲਈ ਿਤਆਰੀ 

ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਲਈਏ ਬਾਰੇ 

    

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ * 

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਈ ਸ਼ਕਲ� 

ਲ�ਦੀ ਹੈ। ਿਹੱਸਾ ਲੈਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਇਹ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ੱਕੀ ਿਚੰਨ� � ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ 

ਿਕਵ� ਪਛਾਣੀਏ। ਅਸ� ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਣ�, ਸਾਲਸੀ 

ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਅਤੇ ਿਕੱਥ� ਮਦਦ ਲੱਭੀਏ, ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ 

ਕਰਦੇ ਹ�।  ਿਸਹਤ ਅਤੇ  

ਕਿਲਆਣ  

ਵਰਕਸ਼ਾਪ� 

ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸਰੱੁਿਖਆ 

ਭਾਵ� ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਦੇ 

ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ� � ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਵਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ * 

ਅਸ�, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਿਵਚ 

ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਚੈਕਿਲਸਟ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਅੱਗ ਜੋਖਮ�, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਘਰ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�। ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ 



 

 

ਿਡੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਓ * 

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ �ਤੇ ਿਡੱਗਣ ਤ� ਚ�ਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਜੋਖਮ� ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਿਵਚ 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵ�ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 

      

ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ 

ਹਨ।  
 

 

 

 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੇ ਸਮਹੂ ਲਈ ਮਫੁਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਕਵ� ਬੁੱ ਕ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ 

10 ਜ� ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ 45 ਤ� 60 ਿਮਨਟ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਸਵ ੈ

ਸੇਵਕ, ਜੋ ਿਕ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਵਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਵਰਕਸ਼ਾਪ� ਦਾ ਇਹਾਦਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ� ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਵਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ,  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ  

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.SeniorsHelpingSeniors.ca 'ਤੇ ਜਾਓ 

ਅਸ� ਹਮੇਸ਼� ਸਹਾਇਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹ�। 

ਜੇਕਰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤ�, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

president@coscoworkshops.org 

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜ� ਟੈਬਲੈਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਾਓ: 

 

 

ਬਜ਼ਰਗ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਸੰਸਥਾ  

ਕੌਸਕੋ 

www.SeniorsHelpingSeniors.ca 

 


