
for  

ਗ ੁੰਮ (ਲਾਪਤਾ) ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸ਼ੰਕਾ (ਖਤਰੇ) ਵਾਲੇ  ਬਜ ਰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤ 

ਗਾਈਡ 

 

Going Missing 

Calgary Missing Older Adult Resource Network 

 

 

 

    

   
    

    

           

      

   
    

    

   

   

  

   

    

  

    

 

    



ਖੋਜ ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲ ਹੈ 

 

ਘਰ ਵ ੱਚ ਰਹ ੋ

 

911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ

 



ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ 

 

2.         ਸੁੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3. ਖਤਰੇ ਨ ੁੰ  ਸਮਝੋ 

• ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਕਕਉ ਂਹ ੁੰਦੇ ਹਨ 

• ਜੋਖਮ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ 

6. ਖਤਰੇ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਓ 

7.         ਤਤਆਰ ਰਹੋ 

• ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਵਚਾਰ 

• ਪਕਰੁੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਕੇਤ 

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ 

• Herbert Protocol (ਹਰਬਰਟ ਪਰੋਟੋਕਾਲ) 

21. ਜਦ ਤ ਸੀ ਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ 

22.       ਸਰੋਤ 

23. ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਜਸਦੀ 

ਗ ੁੰਮਸ ਦਗੀ ਦੀ ਤਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਤਵਅਕਤੀ 

ਗ ਆਚੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੋ 

24.       ਵਪਿੱਠਭੂਮੀ (ਬੈਕਗਰਾਊ ਾਂਡ) 
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ਸੁੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਇਹ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਕਵੁੰਨਣਸੀਲ ਬਜ ਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਗ ੁੰਮ ਜਾਣ 

ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਕਵੱਚ ਰੋਕਥਾਮ 

ਸਬੁੰਧੀ ਨ ਕਤੇ, ਕਕਸੇ ਦੇ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਕਵੱਚ 

ਕਤਆਰੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਨ ਕਤੇ ਸਾਮਲ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਕਸੇ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਗਏ 

ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਲੱਭ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨ ੁੰ  ਬਜ ਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵਸੇਸਾਂ ਅਤੇ 

ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਵਉਕਂਤਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  

ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ (ਮ ੜ੍੍-ਕਚੱਤਤਾ), ਮਾਨਕਸਕ ਕਬਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਦਮਾਗ 

ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  

ਕਵੁੰਨਣਸੀਲ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਭਾਗਾਂ 

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ 

ਦੀ ਕਵਸੇਸ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਢ ੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਕਈੋ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹ ਤ ਹੀ ਤਣਾਅ-ਭਰਪ ਰ ਪਰਸਕਥਤੀ 

ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

"ਘਟਨਾਵਾਂ" ਵਾਸਤੇ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਉਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

ਦ ਆਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ 

ਕਵਸੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੁੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬੇਹਤਰ 

ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ, ਤਲਾਸ 

ਸ ਰ  ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਹ ੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

 

 

 

ਇਸ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡ ਨ ੁੰ  ਕੈਲਗਰੀ ਕਮਕਸੁੰਗ ਓਲਡਰ ਅਡੱਲਟ 

ਕਰਸੋਰਸ ਨੱੈਟਵਰਕ {Calgary Missing Older Adult 

Resource Network (CMOARN)} ਦ ਆਰਾ ਕਵਕਕਸਤ 

ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਧਕਾਰ-ਖਤੇਰਾਂ ਤੋਂ 

ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੁੰਮ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਸਕਹਯੋਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੁੰਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਸੁਝਾਅ (ਫੀਡਬੈਕ) ਦਾ 

ਸਵਾਗਤ ਹੈ.. 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨ ੁੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ 

ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਖੋ: www.missingseniors.ca 
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ਖਤਰੇ ਨ ੁੰ  ਸਮਝੋ 

ਸ ਤੁੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤਵਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੁੰਤ ਲਨ ਲੱਭਣਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ 

ਤਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗ ਣਵਤਾ ਤਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਰ ਤਕਸੇ 'ਤੇ ਤਚੁੰਤਾ ਜਾਾਂ ਤਣਾਅ 

ਨ ੁੰ  ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਹਲਾਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚ ੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ 

ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਤਕਉ ਾਂਤਕ ਉਹ: 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

□ ਕਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਗ ਸਲਖਾਨਾ, ਕਨੱਜੀ ਚੀਜਾਂ, 

ਭੋਜਨ, ਆਕਦ) 

□ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣਾ 

□ ਕਪਛਲੀਆਂ ਕਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਚੁੰਤਤ ਹੋਣਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਕੁੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 

□ ਪਰੇਸਾਨ ਜਾਂ ਕਚੁੰਤਾਗਰਸਤ (ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਵੇਦਨਾ ਨ ੁੰ  

ਤ ਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) 

□ ਸਰੀਰਕ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ (ਬਹ ਤ ਗਰਮ, ਬਹ ਤ ਠੁੰ ਢਾ, ਬਹ ਤ ਸੋਰ- ਸਰਾਬਾ, 

ਭ ੱਖ, ਵਾਸਰ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ) 

□ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ੱਕਦਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ (ਭਰਮ-ਭ ਲੇਖੇ/ਛਲਾਵੇ) 

□ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ-ਭਰਪ ਰ ਰ ਝੇਕਵਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 

□ ਥਕਾਵਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਦ ਪਕਹਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਲਦੀ ਸਾਮ ਨ ੁੰ  

□ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰਨਾ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸ ਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਬੈਂਕ, ਆਕਦ। 
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ਜੋਖਮ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਸਾਧਨ 

ਅਲਬਰਟਾ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਕਵਖੇ ਨੋਏਲਾਨਾਹ ਕਨਊਬਾਊਅਰ, ਪੀਐਚਡੀ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਰੀਹੈਕਬਲੀਟੇਸਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੁੰਮ ਤੋਂ 

ਕਲਆ ਕਗਆ। 

. ਜੋਖਮ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਤਕਸੇ ਦੇ ਗ ੁੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱ ਤਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ 

ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੁੰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਕ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗ ੁੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਜੋਕਖਮ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੁੰਤਰਕਕਕਰਆਤਮਕ ਸਾਧਨ ਏਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 

www.canadiansafewandering.ca 

ਕਵਕਲਪਕ ਸੁੰਸਕਰਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਕਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੰਬੀ-ਕਮਆਦ ਦੀ ਸੁੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 

ਘਰ ਜਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ:  www.agewell-nce.ca 

 

 

ਗ ਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ 

 

  ਕਡਮੇਂਸੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ 

 ਗ ਆਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਤਹਾਸ ਨਹੀ ਂ

  ਪਕਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ 

 ਕਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 

ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਕਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਂ

 

 ਸੀਮਤ ਕਨਗਰਾਨੀ 

 ਬਾਹਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ ਦੇ 

ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣਾ 

 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ/ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਕਵੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮ ਲੀਅਤ 

  ਕਚੁੰਤਾਗਰਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਸਬਰ ਹੋਣ 

 ਪਕਹਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕੁੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਕ ਲ ਜਾਣਾ, 

ਆਕਦ) 

 ਘਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ  

 

 ਇਕੱਲੇ ਤ ਰਨਾ 

  ਇਕੱਲਾ ਰਕਹਣਾ 

  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨਾ 

(ਕੋਟ ਪਾਓ, ਬਟ ਆ ਆਕਦ ਪਾਓ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can transition to lesser or greater levels of risks at any moment. Need to apply education and proactive strategies as soon as possible so can still encourage safe wandering 
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ਘੱਟ ਜੋਕਖਮ 

 

          ਮੱਧਮ ਜੋਕਖਮ 

 

          ਉਚੱ ਜੋਖਮ 

    

ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਕਰਆਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਜੁੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਸੱਕਖਆ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮਸੀਲ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਵੀ ਸ ਰੱਤਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੰੁਮਣ-ਡਿਰਨ ਨ ੁੰ  ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

. 

 

http://www.canadiansafewandering.ca/
http://www.agewell-nce.ca/


ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ 

 

• ਕਸੱਕਖਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 

• ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਕਵਕਕਸਤ 

ਕਰ ੋ

• Herbert Protocol ਹਰਬਰਟ 

ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਕਤਆਰ ਕਰਨਾ 

• ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ੋ

• ਵੱਧ ਰਹ ੇਜੋਕਖਮ ਲਈ ਵੇਖੋ 

• ID ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ (RoadID, 

MedicAlert, ਆਕਦ) 

 

• ਕਟਕਾਣਾ (ਲੋਕੇਸਨ) ਤਕਨੀਕ 

• ਅਲਾਰਮ / ਕਨਗਰਾਨੀ 

• ਰ ਕਾਵਟਾਂ (ਬਾਧਾ) ਅਤੇ ਤਾਲੇ 

• ਬੱਡੀ ਕਸਸਟਮ 

• ਮ ੜ੍- ਵਸੇਬਾ 

 

• ਕਧਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਜਾਂ 

ਪ ਨਰ-ਕਨਰਦੇਸਨ 

• ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਸਰਤ 

ਕਰ ੋ

• ਸਥਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰ ੋ

•  ਕਨਗਰਾਨੀ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਓ 
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           ਉਚੱ ਜੋਖਮ 

 

           ਮੱਧਮ ਜੋਕਖਮ 

 
           ਘੱਟ ਜੋਕਖਮ 

 



ਖਤਰੇ ਨ ੁੰ  ਘਟਾਓ 

 
 

 ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤ ੇਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸਬੁੰਧ ਜੋੜੋ੍ (ਦੇਖੋ ਪੁੰਨਾ 22) 

 ਰੋਜਾਨਾ ਢਾਂਚਾ: ਰ ਟੀਨ ਅਕਜਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹ ੁੰਦੀ ਹ ੈ

 ਬੇਵਕ ਫਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਨ ੁੰ  

ਸਾਮਲ ਕਰੋ 

 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭ ੱਖ, ਕਪਆਸ, 

ਆਰਾਮ, ਆਕਦ) 

 ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਰ ਝੇਂਵੇਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦਸਾਹੀਣ ਹਨ (ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਕਵੱਚ, ਘੱਟ ਰ ਝੇਂਵੇਂ 
ਵਾਲੇ ਸਕਮਆਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ) 

 ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਕਦਨ ਦੇ ਕ ਝ ਕਵਸੇਸ ਸਕਮਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 

ਵਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ (ਕਨੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੁੰਮ: ਮੇਜ ਸੱੈਟ 

ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ੍ ਨ ੁੰ  ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ; ਸਰਗਰਮੀਆਂ: ਸੁੰਗੀਤ, ਬ ਝਾਰਤਾਂ, ਕਸਰਤ; ਸਮਾਜਕ: 

ਫੋਨ ਕਾਲ, ਕਡਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਹੋਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ) 

 ਚਾਬੀਆਂ, ਪਰਸ, ਬਟ ਆ ਅਤੇ ਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨ ੁੰ  ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹਟਾਓ 

 ਜੇ ਉਕਚਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗ ਆਂਢੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਸੁੰਕਕਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੁੰ  ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ 

 ਅਕਜਹੀਆਂ ਜੰਤਰਆਂ (ਡੀਵਾਈਸਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ 

ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਕਜਆਂ ਨ ੁੰ  ਖੋਕਲ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਲੈਕਟਰਾਕਨਕ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਚਾਈਮਾਂ 

{ਘੰਟੀ})  

 ਆਈ.ਡੀ. ਬਰੇਸਲੱੈਟ, GPS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਕਡਕ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਘਰ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ  

www.roadid.com    www.medicalert.ca 

 ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਨ ੁੰ  ਕੁੰਧਾਂ ਦੇ ਰੁੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਹਾਲਾਂਕਕ ਇਹ ਕ ਝ ਕ  
ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

 ਕਦਰਸਟਾਂਤਕ ਸੁੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੁੰਦਰ ਨੀ ਦਰਵਾਕਜਆਂ ਦੀ ਕਨਸਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ  

ਗੋਸਲਖਾਨਾ (ਟਆੋਇਲਟ), ਕਬਸਤਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ)। 
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ਕਤਆਰ ਰਹੋ 

 ਘਰ ਤਵੱਚ ਅਨ ਕ ਲਤਾਵਾਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਤਹਨਣਯਗੋ ਚੀਜਾਾਂ: 
 

 

 ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੁੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ੍ ਦੇ ਇੱਕ ਟ ਕੜੇ੍ ਨ ੁੰ  
ਕਕਸੇ ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਜੈਕਟ ਕਵੱਚ ਕਸਲਾਈ ਕਰੋ 

 ਸਭ ਤੋਂ ਉਕਚਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਪੁੰਨਾ 8) 

 ਆਈ.ਡੀ. ਬਰੇਸਲੱੈਟ, GPS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ Medic Alert Safely 

Home (ਮੈਕਡਕ ਚੇਤਾਵਨੀ 'ਤੇ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਵਚਾਰ 

ਕਰੋ)  

www.roadid.com    www.medicalert.ca 

 ਸੁੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਸੱੈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ 

 ਹਰਬਰਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ (ਦੇਖੋ ਪੁੰਨਾ 15) ਅਤੇ ਇਸਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ 

ਫਕਰੱਜ ਕਵੱਚ ਰੱਖ ਕਦਓ 

 ਆਪਣੇ ਬਟ ਏ ਲਈ ਸੁੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

 ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬਟ ਏ ਲਈ "ICE" (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ) ਕਾਰਡ ਨ ੁੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰੋ 

 ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟ ਏ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ੋ

 ਹਰਬਰਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਇਕੱ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ੋ
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ਤਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਵਾਲ 

 

ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਜਸਨ ੁੰ  ਗ ੁੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤ ਸੀ ਂਖ ਦ ਜਾਂ ਇੱਕ 

ਸੁੰਭਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ ਭਾਕਵਕ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਭਾਕਵਤ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਕਵਸਾਲ ਕਕਸਮ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣਾ ਮ ਸਕਲ 

ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਫੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।   
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ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਲੱਖਣ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ੍ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਕਫੱਟ ਨਹੀ ਂਬੈਠਦਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦ ਆਲੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵਚਾਰਨ ਲਈ 

ਇੱਥੇ ਕ ਝ ਚੀਜਾਂ ਹਨ। 

"ਤਕਨਾਲੋਜੀ" ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਅਸੀ ਂਇਸ ਨ ੁੰ  ਪਕਰਭਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ "ਕ ਝ ਅਕਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ"। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸਾ ਨਵੇਂ 

ਕਡਵਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਗੈਜੇਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਹ ੁੰਦਾ, ਕਕਉਕਂਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਕਜੁੰਨੀ 

ਸਰਲ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਹੱਲ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਕਲਪ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। 

             

 

 
 

ਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ? 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਤੁੰਤਰਤਾ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕਨਰਣੇ ਨ ੁੰ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਰੱਕਖਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਚੀਜ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੁੰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕਕਕਰਆਸੀਲ ਬਣੇ ਰਕਹਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸਾ ਇਸ ਦਾ ਹਲੱ ਨਹੀ ਂਹ ੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਕਸੇ ਹੋਰ 

ਕਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁੰਭਾਲ ਦਾ ਕਵਕਲਪ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ ਨ ੁੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਸਮਰਥਨ   ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤਹਲਾਾਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 

 

                                                                                                             

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢਣਾ ਤਕ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਵੇਂ, ਤਕੱਥੇ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ 

ਹੈ, ਅਤਜਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਹਮ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ 

ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

 

 



ਉਤਚਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤਵਚੱ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ 

  
ਤ਼ਿਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ

ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਮ ੱਦੇ ਜਾਂ ਸਮੱਕਸਆ ਦੀ ਸਪੱਸਟ 

ਰ ਪ ਕਵੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਸਗੋਂ ਕਕਸੇ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਜਾਂ ਰ ਟੀਨ ਕਵੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰਨਾ 

ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਜਾਂ ਕਕਤੱਾਕਾਰੀ ਕਚਕਕਤਸਾ 

ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਕਉਕਂਕ ਹਰ 

ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਥਤੀ ਕਵਲੱਖਣ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਕ ਕਕਹੜ੍ੀ ਚੀਜ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਕਸ ਚੀਜ ਨ ੁੰ  

ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਪ ਰੀ ਸਤਥਤੀ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ 

ਉਕਚਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ ਸੰਦ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤ ਹਾਡੀ 

ਵਰਤਮਾਨ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੀ ਪਰਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਭ ਨ ੁੰ  

ਕਗਣਤੀ ਕਮਣਤੀ ਕਵੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਸੁੰਭਾਲ 

ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹਤੁ 

ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਂਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 

ਕਵੱਚ ਸਕਹਜ ਮਕਹਸ ਸ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਵੇਂ 

ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਸੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ 

ਮੰਗੋ। 

 

ਤਵਚਾਰਨ ਲਈ ਚੀਜਾਾਂ ਹਾਾਂ       ਨਹੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ 
 

 

 ਖ਼ਰਚਾ: ਕੀ ਤ ਸੀ ਂਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ 

'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਕਕਰਾਏ 'ਤੇ ਕਲਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

 


 



ਤਿਕਰ ਨ ੁੰ  ਪਤਰਭਾਤਸਤ ਕਰ ੋ

 

        

     ਇੁੰਸਟਾਲੇਸਨ: ਕੀ ਲੋੜ੍ੀਦਂਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨ ੁੰ  ਇੁੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ                  

     ਕਕੁੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? 
 

                                                             

 

 

 ਉਹ ਕਕਹੜ੍ੀ ਲੋੜ੍ ਜਾਂ ਮ ੱਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੁੰ  ਤ ਸੀ ਂਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹ ੁੰਦੇ ਹੋ? 

 ਕਕਹੜੇ੍ ਹੱਲ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਚ ੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ? 

 ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਕੁੰਨੀ ਜਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ੍ ਹੈ? 

 ਮ ੱਦੇ ਨ ੁੰ  ਕਬਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ? 

 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁੰਭਾਲ ਨ ੁੰ  ਕਕਵੇਂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ 

ਬਦਲੇਗੀ? 

 ਪਰਸਕਥਤੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਾਗ 

ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਜਾਂ ਲੋੜ੍ਦਾ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, 

ਕੋਈ ਕਕੱਤਾਕਾਰੀ ਕਚਕਕਤਸਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ) 

ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਵਾਈਸ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਦੀ ਅਨ ਕ ਲਤਾ 

            
  




 

ਤਨਰਤਵਘਨ ਸਾਾਂਭ-ਸੁੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ 

ਕਰਨਾ 

         
 



 

ਵਰਤੋਂ ਤਵੱਚ ਅਸਾਨੀ: ਤ ਸੀ ਂਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਕਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਕੱਥੇ ਕਰੋਗੇ 
            
  
  

 ਤਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
            
  
 

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਵਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸ ਤੁੰਤਰ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਜੀਵਨ 

ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ 

ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੜੇ੍ ਕਦਮ ਚ ੱਕੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਇਹਨਾਾਂ ਮ ੱਤਦਆਾਂ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣਾ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨ ਭਵ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਜਲਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖੋੱ 

ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਸੁੰਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੁੰ  ਜਲਦੀ ਪੇਸ 

ਕਰਨਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੁੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੁੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚ ਣਤੌੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਕਸੇ ਦਾ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਕਦਖਾਉਣਾ ਕਕ ਇਸਨ ੁੰ  

ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਰ ਚੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਕਵੇਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਸੁੰਗੀਤ) ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਲੋੜਾਾਂ ਸਮਾਾਂ ਪਾਕੇ ਬਦਲਦੀਆਾਂ ਹਨ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਕਉਕਂਕ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੱਲ ਜੋ ਹ ਣ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹ ਣ ਉਕਚਤ 

ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀ ਂਹੋ ਸਕਦੇ ਕਕਉਕਂਕ ਤ ਹਾਡਾ ਮਨੋਰੋਗ ਵਧਦਾ 

ਹੈ। 

ਨੋਟ: 

 

ਜੋਤਖਮਾਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ੋ

ਹਾਲਾਂਕਕ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁੰਭਾਕਵਤ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨ ੁੰ  ਜਾਣਨਾ 

ਅਸੁੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ 

ਨ ਕਸਾਨ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਕਵਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕ ਝ ਚੀਜਾਂ 

ਕਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: 

 ਇਹ ਕਕਹੜ੍ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵੱਚ ਕੁੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ? 

 ਜਦ ਇਹ ਕੁੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ 

ਕੁੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਕਰਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੁੰਭਾਕਵਤ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ? 

 ਇਸਨ ੁੰ  ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਵਚਕਾਰੋਂ ਟੋਕਣਾ ਕਕੁੰਨ੍ਾ ਕ  

ਆਸਾਨ ਹੈ? 

 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮ ੱਕਦਆਂ ਨ ੁੰ  ਕਕਵੇਂ ਹੱਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਬੁੰਕਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

 ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮ ੱਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 ਕੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਮ ੱਦੇ 

ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ 'ਤੇ ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਦ ਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਡੈਟੇ ਤੱਕ ਕਕਸਦੀ ਪਹ ੁੰਚ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਕਕਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤ ੇ
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ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਤਰਆਾਂ ਤਵੱਚ ਵਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਮਲ ਕਰ ੋ

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਕੋਈ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਵੱਚ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਜਸਦੀ ਤ ਸੀ ਂਦੇਖਭਾਲ 

ਕਰਦੇ ਹੋ – ਤਾਂ ਸੁੰਭਾਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਵਚਾਰ ਹਨ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਵੱਚ ਖਤਰ ੇਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਮਲ 

ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕਵਅਕਤੀ ਕਵਸੇਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢ ਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਕੱ ਕਨਰੁੰਤਰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ ਪਏ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰਕਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਕਲਆਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੱਜੀ ਕਨਰਦੇਸ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਅੰਤਮ ਤਵਚਾਰ  
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਭਾਕਵਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਕਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਕਵਲੱਖਣ ਲੋੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ ਨ ੁੰ  ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ੍ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਕਫੱਟ ਨਹੀ ਂਬੈਠਦਾ। ਸਭ 

ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨ ੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਕਵਸੇਸ ਪਰਸਕਥਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨ ੁੰ  ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪਵੇਗੀ। 

ਤਵਸੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰੋਤ: 

 ਅਲਜਾਈਮਰ ਸਟੋਰ ਕੈਨੇਡਾ www.alzstore.ca  

 ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੇਸਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ: 

https://tech.findingyourwayontario.ca 

 ਡਿਵਾਈਸਾੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਐਡਂ ਹਾਊਕਜੁੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ (dementia) ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 

ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਾਂ ਹਨ। 

 ਕ ਝ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ (ਸਬਦਾਵਲੀ) ਜੋ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

o ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

o ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ 

 

 

  

ਤਵਤਭੁੰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਮੀਤਖਆਵਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕ ਝ ਇੱਕ ਤਵਅਕਤੀ 

ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। 

 

http://www.alzstore.ca/


ਪਤਰੁੰਟ ਕਰਨਯੋਗ ਸੰਕੇਤ (Cue) ਉਦਾਹਰਨਾਾਂ 

ਇਹ ਤਚੁੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ ਤਜੁੰਨ੍ਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਛਾਤਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਤਜਆਾਂ  ਤੇ ਤਚਪਕਾਇਆ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ 

ਲੱਭਣ ਤਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਘਰ ਤਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਨਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਤਟਕਾਤਣਆਾਂ ਤਵੱਚੋਂ 

ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
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                             ਬੈਡਰ ਮ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ਰਸੋਈ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ਸੌਚਾਲਾ 
(ਟੋਆਇਲਟ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ਬਾਥਰ ਮ 

Bad 
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CARER CARD: ATTENTION! (ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ: ਕਧਆਨ ਕਦਓ!) 

 

 
 

I care for needs immediate attention. 
 

My name is:    

I care for:    

Relationship:    

 

 

If I am sick or in in accident, the person 

I care for needs immediate attention. (ਜੇ 
ਮੈਂ ਕਬਮਾਰ ਜਾਂ ਦ ਰਘਟਨਾ ਕਵੱਚ ਹਾਂ, ਕਵਅਕਤੀ 

ਮੈਨ ੁੰ  ਤ ਰੁੰਤ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ।) 

My name is: ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ:   

I care for: (ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ):     

Relationship: ਸੁੰਬੁੰਧ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hese contacts will know what to do: 
(Diese Kontaktpersonen wissen, was zu tun ist) 

 

Name (Name):    

Cell (Handy):    

Relationship:    

 

Name (Name):    

Cell (Handy):    

Relationship (Beziehung):    

 

 

These contacts will know what to do: 
(ਇਹਨਾਾਂ ਸੁੰਪਰਕਾਾਂ ਨ ੁੰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:) 

Name: (ਨਾਂ):     

Cell: (ਸੱੈਲ):    

Relationship: (ਸੁੰਬੁੰਧ):    

 

Name: (ਨਾਂ:)     

Cell:(ਸੱੈਲ):    

Relationship: (ਸੁੰਬੁੰਧ):    

 

 

Emergency Cards (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ) 
 

The Emergency Carer Card is designed to be printed, completed, folded and 

kept in the wallet of the caregiver. 

 

(ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰਰ ਕਾਰਡ ਨ ੁੰ  ਕਪਰੁੰਟ ਕਰਨ, ਪ ਰਾ ਕਰਨ, ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ ੇਬਟ ਏ 

ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।) 
 



Emergency Cards (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡ) 
 

The ICE Card is designed to be printed, completed, folded and kept in the wallet of the 

person at risk. (ICE ਕਾਰਡ ਨ ੁੰ  ਕਪਰੁੰਟ ਕਰਨ, ਪ ਰਾ ਕਰਨ, ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਟ ਏ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਕਗਆ ਹੈ।) 
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Herbert Protocol Form and Instructions ਹਰਬਰਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਿਾਰਮ ਅਤੇ ਤਹਦਾਇਤਾਾਂ 

This form is designed to provide current information to first responders when someone is missing. Keep a 

copy of this completed form on top of your fridge with your Alberta Health Services Green Sleeve. For 

more information on the Green Sleeve, talk to your family doctor or health care provider. 

ਇਸ ਿਾਰਮ ਨ ੁੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਹਲੇ ਹ ੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਤਲਆਾਂ ਉਿੱਤਰਦਾਤਾ ਨ ੁੰ  ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਵਉ ਾਂਤਤਆ ਤਗਆ ਹੈ 

ਜਦ ਕੋਈ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਤਵਸਜ ਗਰੀਨ ਸਲੀਵ (Alberta 

Health Services Green Sleeve) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਤਰੱਜ ਦੇ ਉਪੱਰ ਰੱਖੋ। ਗਰੀਨ ਸਲੀਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਤਰਵਾਰਕ 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਤਸਹਤ ਸੁੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

 

 

Ideally provide a facial close-up and a full-length picture. 

Please check this box if you consent to having photo(s) shared on social media in the event that this person is missing  

ਆਦਰਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਕਚਹਰੇ ਦਾ ਕਲੋਜ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਲੁੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਨੇ ਕਵਚੱ ਸਹੀ ਦਾ ਕਨਸਾਨ ਲਗਾਓ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਂਇਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਗ ੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਕਵਚੱ ਸਸੋਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਟੋੋ(ਆਂ) ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹ ੋ  
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PERSONAL DETAILS (ਤਨੱਜੀ ਵੇਰਵਾ) 

) 

 

               Full Name(ਪ ਰਾ ਨਾਾਂ) 
 

PreferredName/Nicknames 
 (ਤਰਜੀਹੀ ਨਾਾਂ/ਨਾਾਂ)  

 

               Other Names (ਹੋਰ ਨਾਾਂ) 
 

Current Address 
                                      ਮੌਜ ਦਾ ਪਤਾ (ਐਡਰੈੱਸ) 

 

               Home Phone (ਘਰ ਿੋਨ ਨੁੰ ਬਰ) 

   Cell Phone (ਸੈੱਲ ਿੋਨ) 

 

                              Gender (ਤਲੁੰਗ ) 
(Geschlecht) 

   Male (ਤਲੁੰਗ)      Female (ਔਰਤ )  Other (ਹੋਰ)   
Date of Birth and Age  
(ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਉਮਰ) 

Month ਮਹੀਨਾ:                     Day ਕਦਨ:         Year ਸਾਲ: 

                 First  language? (ਪਤਹਲੀ ਭਾਸਾ?) 
 

Other languages spoken 

 (ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ?) 

Social Media Accounts 
                                   (ਸੋਸਲ ਮੀਤਡਆ ਅਕਾਊ ਾਂਟ)   

 

Emergency Contact ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁੰਪਰਕ
 )   

 

                  Home Phone (ਘਰ ਿੋਨ)  

                         Cell Phone (ਸੈੱਲ ਿੋਨ)  

                                   Email (ਈ- ਮੇਲ)   

 

PHOTOGRAPHS (ਿੋਟੋਗਰਾ਼ਿ) 

) 

 

 

 



Has a dementia diagnosis or has 
memory problems 
 ( ਵਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਸਖੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ) 

  YES ਹਾਂ   NO ਨਹੀ ਂ If Yes, please describe (ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ): 

Any known risks? (ਕੋਈ ਕਗਆਤ ਖਤਰੇ?) (i.e. 

aggression, suicidal thoughts,  

depression, substance abuse)( ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਹਮਲਾ, 
ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਵਚਾਰ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ ਰਵਰਤੋਂ) 

 

Describe: (ਵਰਣਨ:) 
 

Any mental health issues? (ਕੋਈ ਮਾਨਕਸਕ 
ਕਸਹਤ ਮਸਲੇ?)  
(i.e. anxiety, depression, bipolar) 
ਮਨੋਕਵਕਗਆਨਕ ਕਸਹਤ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ?)    
(ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਕਵੱਚ ਕਚੁੰਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਦ-ੋਧਰ ਵੀ) 
 
 

Describe: (ਵਰਣਨ: ) 

 

                   Medication? (ਦਵਾਈ?)    
  YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

 

   

What kind? How often?  What happens in the 
short term and long term without the medication 
?) (ਕਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ? ਕਕੁੰਨ੍ੀ ਕ  ਵਾਰ? ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਥੋੜ੍੍ੀ ਕਮਆਦ ਅਤ ੇਲੁੰਬੀ 

ਕਮਆਦ ਕਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ?)   

 

Is there visual, hearing,  
communication/speech  
impairment?ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਰਸਟਾਂਤਕ, ਸ ਣਨ ਯੋਗ 

ਹੈ, ਸੁੰਚਾਰ/ਬੋਲੀ ਕਵਗਾੜ੍? 

 

YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

 

   If Yes, describe: ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:  
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    GENERAL  DESCRIPTION ਆਮ ਵੇਰਵਾ  
Hair colour, length and style 

( ਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਰੁੰਗ, ਲੁੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ) 

 

          Wig/Hair piece (ਤਵੱਗ/ਵਾਲਾਾਂ ਦਾ ਟ ਕੜਾ)  YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

                                   Glasses (ਐਨਕ)  YES ਹਾਂ NO ਨਹੀ ਂ 

                    Facial hair (ਤਚਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ)  YES ਹਾਂ NO ਨਹੀ ਂ

Complexion/skin colour(ਰੁੰਗਤ/ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੁੰਗ) 
 

Other identifying features (ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਹੋਰ ਤਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਟਟੈ , ਦਾਗ, ਆਕਦ) (e.g., 

tattoos, scars, etc) 

 

 
 

 

            GENERAL  INFORMATION (ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ) 

 

 



Any mobility issues?( ਚੱਲਣ-ਕਫਰਨ 
ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਕੋਈ ਮਸਲੇ?  

(i.e. cane, walker, falls) (ਯਾਨੀ ਕਕ ਸੋਟੀ, ਵਾਕਰ, 

ਕਡੱਗਦਾ ਹ)ੈ 

Describe (ਵਰਣਨ:) 
 

Doctor/Specialist  

Contact Information ਡਾਕਟਰ/ਮਾਹਰ  

ਸੁੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

 

Name: ਨਾਂ: 
Phone Number ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ 

Is there a Power of Attorney? 
                ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ? 

   

Agent (s ) ਏਜੁੰਟ: 

  

    YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

 

Is there a legal guardian? 

ਕੀ ਕੋਈ ਕਨ ੁੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਹੈ?  

 
 

  

Name: ਨਾਂ: 
YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

 

Is there a Personal Directive? 
ਕੀ ਕਈੋ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਨਰਦਸੇ ਹੈ?     

     

 YES ਹਾਂ  NO ਨਹੀ ਂ

Agent(s): ਏਜੁੰਟ 

 

 

Lives alone or with others? 
ਕੀ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਤਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰਤਹੁੰਦੇ     

Describe: (ਵਰਣਨ:) 
 

Previous Addresses ਤਪਛਲੇ ਐਡਰੈੱਸ 
(indicate if childhood address) 
(ਜੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸਾਓ)                                     

1. 

2. 

3. 

    Current school, work or volunteer  

    organization name and address  

ਵਰਤਮਾਨ ਸਕ ਲ, ਕਾਰਜ ਜਾਾਂ ਸਵੈਸਵੇੀ ਸੁੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ 

ਅਤੇ ਪਤਾ : 

 
Most significant job ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਨੌਕਰੀ 
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                              LOCATION SERVICE  ( ਤਟਕਾਣਾ ਸਰਤਵਸ ) 

Location Service  ਤਟਕਾਣਾ ਸਰਤਵਸ 

GPS/Medic Alert   ਚੇਤਾਵਨੀ  
  

 YES  ਹਾਂ               NO ਨਹੀ ਂ   If Yes, describe:  ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ 
 

 

PERSONAL CIRCUMSTANCES ( ਤਨੱਜੀ ਹਾਲਤ ) 

 

GENERAL  INFORMATION (ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ) 
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PERSONAL CIRCUMSTANCES (ਰਕਹਣ ਦ ੇਹਾਲਾਤ)   
What situations might cause anxiety?   

(i.e. fears, phobias) ਕਕਹੜ੍ੀਆਂ ਪਰਸਕਥਤੀਆਂ ਕਚੁੰਤਾ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?   

(ਯਾਨੀ ਕਕ ਡਰ, ਭੈਅ) 
  ) 

 
 

 

How might they react if 

worried/frightened/anxious? 

ਜੇ ਉਹ ਕਚੁੰਤਤ/ਡਰੇ ਹਏੋ/ਕਚੁੰਤਾਗਰਸਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 

ਕਕਵੇਂ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਕਦਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

 

 

Anything that would cause them to behave in 

a way that would put themselves or others at 

riskਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ 

ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਖਤਰੇ 

ਕਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ 

 

 
 

 

 

Anything that might relax/calm 

them down if they are distressed? 

ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਾਂਤ/ਸਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸਟ ਕਵੱਚ 

ਹਨ? 

 

 
 

 

 

Access to money? (ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚ)  YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

Carrying cash? (ਨਕਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ)  YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

 Bank card? (ਡਵੈਿਟ ਕਾਰਡ?)  YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

 Which bank/branch are typically 

visited? ਕਕਹੜ੍ੀ ਬੈਂਕ/ਸਾਖਾ ਕਵਚੱ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 

Favorite places/routines  (i.e. church, 

synagogue, mosque, cafe, grocery  store, 

club)  

ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ/ਰ ਟੀਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚਰਚ, 

ਸਾਈਨਾਗੌਗ, ਮਸਕਜਦ, ਕੈਫੇ, ਪੁੰਸਾਰੀ ਸਟੋਰ, ਕਲੱਬ)  
 

Name: ਨਾਂ: 

 

Addresses: ਐਡਰੈੱਸ: 
 
 

Hobbies 

ਸ਼ੌਂਕ 
 

 

Favorite vacation spots 
                             ਪਸੁੰਦੀਦਾ ਛ ੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 

 

Name and Contact information 

of friends or family members 

that they might visit 
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੁੰਪਰਕ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਉਹ ਕਮਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

Name: ਨਾਂ: 
Phone: ਫੋਨ:  
Address: ਐਡਰੈੱਸ: 
 
 

 



If yes, model, make, year, colour, license plate 
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Name ਨਾਮ 

 

Relationship 
ਸਬੁੰਧ 

 

Phone #  ਿੋਨ 

 

NOTES:  ਨੋਟਸ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            TRAVEL PATTERNS-PAST AND PRESENT (ਯਾਤਰਾ ਸਿੰਧੀ ਵ  ਹਾਰ – ਅਤੀਤ ਅਤ ੇ ਰਤਮਾਨ) 

          Public Transit ਪਬਕਲਕ ਟਰਾਂਕਜਟ 
REISEVERHALTEN – FRÜHER UND 

HEUTE) 

YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

  
 

           Usual route ਆਮ ਰ ਟ  

           Bus pass ਬੱਸ ਪਾਸ YES   ਹਾਂ  ਨਹੀ ਂ  NO Number ਨੁੰ ਬਰ 

 

       Number: 

            Motor vehicle ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ  YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

            Access vehicle?  

ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
 

YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 
 

 

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ, ਮੇਕ, ਸਾਲ, ਰੁੰਗ, ਲਾਇਸੁੰਸ ਪਲੇਟ 

  
 

Other vehicle? (ਹੋਰ  ਾਹਨ?)(i.e. scooter, 

motorized wheelchair, bicycle( ਦ ਜੇ ਸਬਦਾਂ ਕਵੱਚ 
ਸਕ ਟਰ, ਮੋਟਰਯ ਕਤ ਵੀਲ੍ਚੇਅਰ, ਸਾਈਕਲ):): 
 

 YES   ਹਾਂ        ਨਹੀ ਂ      NO 

      If yes, describe: ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:  

 
 Previous times missing  

ਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗ ੁੰਮ 
 

 

What happened? Where were they found? Why 

were they there? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਕੱਥ ੇਕਮਲੇ ਸਨ? ਉਹ ਉਥੱ ੇਕਕਉ ਂ
ਸਨ? 

 
 
 

Building Manager ਕਬਲਕਡੁੰਗ ਮੈਨੇਜਰ 

Emergency Number  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੁੰ ਬਰ  
 

 

 

CONTACT DETAILS OF FAMILY/FRIEND/CAREGIVER/SUPPORT WORKER ਪਕਰਵਾਰ/ਦੋਸਤ/ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾ/ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਕਵਸਥਾਰ 

   

 

  



Include when and where last seen, a description of clothing or any other 

information you feel may be relevant to assist police. ਇਸ ਤਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ੋਤਕ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇ

ਤਜੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਤਖਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਕੱਪਤੜਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤ ਸੀ ਾਂ ਮਤਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਕ 

ਪ ਤਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੁੰਤਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 

 

 

Date of completion ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ:   

By whom ਕਕਸ ਵਲੋਂ :                                           Relationship: ਕਰਸਤਾ: 
  
Phone number: ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ:  

Email address (ਈ- ਮੇਲ) :  
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ADDITIONAL  DETAILS THAT MAY BE USEFUL ਵਾਧ  ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 

 

 

 
 



What Happens When  You Call 911 

                ਜਦ ਤ ਸੀ ਂ911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ  

 ਉਹ ਸਰੋਤ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਕਕਸੇ ਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ-

ਭਰਪ ਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਲਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਵੀ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

• ਇਹ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤ ਸੀ ਂਆਪਣਾ ਕਖਆਲ 

ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਕਮਲਣਾ ਬਹ ਤ ਮਦਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਕਕਸੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਕਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਜਸਨ ੁੰ  

ਤ ਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਚਲੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 

• ਕਦਨ ਦੇ 24 ਘੁੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਮ ੜ-ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ: 

ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦ ਬਾਰਾ ਜ ੜ੍ਨਾ ਜੋ ਗ ੁੰਮ ਕਰਹਾ ਸੀ 

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤਣਾਓ-

ਭਰਪ ਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਕਸੇ ਦੇ ਕਚੁੰਤਾਤ ਰ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  

• ਕਨੱਘੇ, ਸੱੁਕੇ ਕੱਪੜੇ੍ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 

ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਹਾ ਹੈ 

• ਮ ੜ੍-ਭਰੋਸਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ – ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ਤ ਸੀ ਂ

ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੇਖਕੇ ਖ ਸ ਹ ੋ

• ਡਾਕਟਰੀ ਮਸਕਲਆਂ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰੋ – ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 

ਇੱਕ ਮ ਲਾਕਾਤ ਜਰ ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

• ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕਚਤ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰੋ ਜੋ ਗ ੁੰਮ ਹੋ ਕਗਆ ਸੀ 

 

 

 

 

 

ਜਦ ਤ ਸੀ ਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ : 

• ਅਫਸਰ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹਰਬਰਟ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਇਕੱ 

ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋਗਰਾਫ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ  

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੁੰਨਣਸੀਲਤਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤ ਰੁੰਤ ਖੋਜ ਸ ਰ  

ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ  

• ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਤ ਹਾਨ ੁੰ  ਕਈ 

ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ ੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਮਆਰੀ ਪਰੋਟੋਕੋਲ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚ ਮ ਸਕਕਲ ਸਵਾਲ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਸਵਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤ ਸੀ ਂ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਨਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀ ਂ

ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਪਰਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਪ ੱਕਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ   

ਤਲਾਸ ਦਰੌਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: 

• ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਹੋ 

• ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਕਮਲਤ ਹੋਵੋ, ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਕਰਵਾਰ 

ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਾਸ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ 

ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ 

• ਗ ੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰਾਸਨ ਦੇ ਬੈਗ, 

ਪਰਸ/ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਕਜਟ ਪਾਸ 

 

 

• 
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Resources  ( ਸਰੋਤ ) 
 
Essential Numbers for Seniors (ਬਜ ਰਗਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰ ਰੀ ਨੁੰ ਬਰ) 

) 

 

Telephone 

language 

interpretation 

service available 

on all lines. 

ਟੈਲੀਫੋਨ 

ਭਾਸਾ ਜ ਬਾਨੀ ਅਨ ਵਾਦ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ 

ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 

Elder Abuse Resource Line 

Alzheimer Society of Calgary (ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਿ ਕੈਲਗਰੀ) 403-290-0110  
  www.alzheimercalgary.ca 

 

Alberta Health Services Home Care (ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਤਵਸਜ ਹੋਮ ਕੇਅਰ)  403-943-1920 

Medic Alert: Safely Home  (ਮੈਤਡਕ ਅਲਰਟ: ਸੇਫਲੀ ਹੋਮ)  1-855-581-3794     
www.medicalert.ca 

  

Road ID (ਰੋਿ ਆਈ ਿੀ)  1-800-345-6336     
www.roadid.com 

 

Caregivers Alberta (ਕੇਏਅਰ ਵਿਿਰ ਅਲਬਰਟਾ) 1-877-453-5088     
www.caregiversalberta.ca 
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9-1-1 Emergency (24-Hour)  

9-1-1 ਸੁੰਕਟਕਾਲ (24-ਘੁੰਟੇ) 
 

 

403-SENIORS (403-736-4677) 
The Way In 

 

Information, advice, and help accessing 

programs and benefits for older adults 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਸਤੇ 
ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 

 

 403-266-HELP (403-266-4357) 
Distress Centre and 
SeniorConnect (24-Hour) 

 

 

8-1-1 
Health Link (24-Hour) ਕਸਹਤ ਕਲੁੰਕ (24- ਘੁੰਟੇ) 

 

Crisis support and urgent social work response 

(including if you are concerned about a senior 

at risk in the community). ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਅਵੱਸਕ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ (ਕਜਸ ਕਵਚੱ ਇਸ ਤਰਾ ਂਵੀ 
ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਂਕਕਸੇ ਬਜ ਰਗ ਬਾਰੇ ਕਚੁੰਤਤ ਹੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ 
ਖਤਰੇ ਕਵੱਚ 

 
 

 3-1-1 
City of Calgary (24-Hour) 3-1-1 

ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਹਰ (24-ਘੁੰਟੇ) 
 

      403-943-1500 
Access Mental Health 

 
Information on all 
City of Calgary services. 

www.calgary.ca ਸਭ ਉਤੱੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਟੀ ਆਫ ਕਲੈਗਰੀ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। www.calgary.ca 

 

Non-urgent advice on navigating the 

addiction and mental health system. 
ਨਸੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਕਸਕ ਕਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ ਕਵੱਚ 
ਆਵਾਗੌਣ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਸਲਾਹ। 

  

2-1-1 Community Resources (24-Hour) 

2-1-1 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ (24-ਘੁੰਟਾ) 

 

403-705-3250 

 

(24-Hour) 
Information and referrals for 
community and social services. 
www.ab.211.ca (ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਫਾਰਸਾਂ। 
www.ab.211.ca 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 
Confidential information and support, or to 

report a suspected case of elder abuse.  
ਗ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਜ ਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਕੀ ਦਾ ਸੱਕੀ ਕੇਸ। 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

For EMERGENCY MEDICAL, Fire, and police 
response. 
Call the non-emergency police line at 403-266-
1234 to report an incident that is not an 
emergency.  
ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਕਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ, ਅੱਗ, ਅਤੇ ਪ ਕਲਸ ਦੇ ਹ ੁੰਗਾਰੇ 
ਵਾਸਤੇ। 

ਕਕਸੇ ਅਕਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ 
ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਗੈਰ-ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਪ ਕਲਸ ਲਾਈਨ ਨ ੁੰ  403-

266-1234 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Health advice (including dementia advice) 

from a registered nurse. ਕਕਸੇ ਪੁੰਜੀਕਕਰਤ ਨਰਸ 

ਕੋਲੋਂ  ਕਸਹਤ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ (ਕਜਸ ਕਵਚੱ ਮ ੜ੍੍-ਕਚਤੱਤਾ ਬਾਰ ੇ

ਸਲਾਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹ)ੈ। 

 

 

http://www.alzheimercalgary.ca/
http://www.medicalert.ca/
http://www.roadid.com/
http://www.caregiversalberta.ca/
http://www.calgary.ca/
http://www.ab.211.ca/
http://www.ab.211.ca/


 

 

 
 

 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਕਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਵਜੋਂ ਕਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

A-L-E-R-T 

ਟੀਚਾ ਹੈ ਤਵੁੰਨਣਸੀਲ ਗ ੁੰਮ ਹੋਏ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਸ ਰੱਤਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤਰਵਾਰ ਨਾਲ ਤਮਲਾਉਣਾ, ਜਦਤਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੁੰ  ਖਤਰੇ ਤਵੱਚ 

ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੇ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਜਸਨ ੁੰ  ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਵਜੋਂ ਸ ਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਤਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਤਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਚੀਜ ਹੈ। 

ਜੇ ਤ ਸੀ ਂਕਕਸੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਕਮਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗ ਆਕਚਆ ਜਾਂ ਭੁੰਬੱਤਕਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਂਸਕਹਜ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੇ 

ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

Approach (ਪਹ ੁੰਚ) 

• ਮ ਸਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਪਛਾਣੋ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ਤ ਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਓਥੇ ਪਹ ੁੰਚਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂਗੇ 

ਕਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ 

• ਪ ੱਛੋ ਕਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ 

• ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ; ਸਰਲ "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਹੀ"ਂ ਸਵਾਲ ਪ ੱਛੋ; ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 

• ਜਵਾਬ ਲਈ 15 - 30 ਸਕਕੁੰਟਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ 

Listen (ਸ ਣੋ) 

• ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਬਕਹਸ ਤੋਂ ਬਚੋ 

• ਉਹਨਾਂ ਮ ੱਖ ਸਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨ ੁੰ  ਸ ਣੋ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ 

• ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦੀ ਸ ਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਦੀ ਸ ਰ ਤੋਂ ਸ ਚੇਤ ਰਹੋ 

Engage (ਸਾਤਮਲ) 

• ਵਧੀਆ ਗੈਰ-ਜ ਬਾਨੀ ਸੁੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ – ਮ ਸਕਰਾਹਟ 

• ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹ ੁੰਚ ਕਰੋ 

• ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀ ਂਪਹ ੁੰਚਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ 

React (ਪਰਵਤਵਕਰਆ) 

• ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹ ੈ

• "9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ" ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਕੱਥੇ ਹੈ 

• ਸੁੰਚਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ 

Talk (ਗੱਲਬਾਤ) 

• ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹ ੁੰਚਣ ਦੀ ਤ ਹਾਡੀ ਕੋਕਸਸ ਅਸਫਲ ਰਕਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੁੰ  ਜਗਹ ਕਦਓ। ਜੇ ਸੁੰਭਵ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਜਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਨਹੀ ਂਪਹ ੁੰਚਦੀ। 

• ਪਰਸਕਥਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ ਸੀ ਂਪਰੇਸਾਨ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰੋਂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਂ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦ ਆਰਾ 
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ਡਪੱਠ ਭ ਮੀ (ਬੈਕਗਰਾਊਡਂ) 

 ਕੈਲਗਰੀ ਡਮਡਸੰਗ ਓਲਿਰ ਅਿੱਲਟ 
ਡਰਸੋਰਸ ਨੱੈਟਵਰਕ  
Calgary Missing Older Adult Resource Network 

(CMOARN) 
 
2015 ਕਵੱਚ, United Way of Calgary and Area (ਯ ਨਾਈਟਡ ਵੇ 

ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਂ ਏਰੀਆ) ਤੋਂ ਫੁੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, Bowmont 

Seniors Assistance Association {ਬੋਮ਼ੌਂਟ ਸੀਨੀਅਰਜ ਅਕਸਸਟੈਂਸ 

ਐਸੋਸੀਏਸਨ (BSAA)} ਅਤੇ ਕੈਰੀਆ carya ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤੱਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 

ਕਵੱਚ ਕਸਲਵਰ ਅਲਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਕੈਨ ਸ ਰ  

ਕੀਤੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਕਵੱਚ ਬਜ ਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮ ੱਦੇ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਅਕਰੁੰਗ ਕਮੇਟੀ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਜਸ ਕਵੱਚ Calgary Police Service, United Way 

of Calgary and Area, City of Calgary, Alzheimer Society of 

Calgary, carya, and BSAA (ਕੈਲਗਰੀ ਪ ਕਲਸ ਸਰਕਵਸ, ਯ ਨਾਈਕਟਡ 

ਵੇਅ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਂ ਏਰੀਆ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਜਾਈਮਰ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਤਰਆ carya ਅਤੇ ਬੀਐਸਏਏ) ਸਾਮਲ ਸਨ। 

 

  

• ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੇਈਕਂਡੁੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੁੰਤਰਰਾਸਟਰੀ 

ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕਗਆ 

• ਕਮਊਸਂੀਪਲ, ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 

ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦੇ ਢਾਂਕਚਆਂ ਕਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ 

ਵਕਾਲਤ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਵਧਾਨ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 

• ਇਸ ਟ ਲਕਕੱਟ ਸਮੇਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਵਕਾਸ 

• ਭਟਕਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਵੱਚ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 

 

 

 

 

32 ਕਹੱਸੇਦਾਰ ਅਦਾਕਰਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਨਕਕਲਆ ਕਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ 

ਸੀਨੀਅਰਜ ਏਜ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਕਹਤ ਇੱਕ ਐਕਸਨ ਟੀਮ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮ ੱਖ 

ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਕਜੁੰਨ੍ਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੁੰਕਧਤ University of 

Alberta and University of Waterloo (ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ 

ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰਲ ) ਨਾਲ 

ਭਾਈਵਾਲੀ। 

• University of Alberta (ਯ ਨੀਵਰਕਸਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ) 

ਦ ਆਰਾ ਕਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ 

ਕਸਮ ਲੇਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ 

: 
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ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 

• Alberta Health Services (ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ 

ਸਰਡਵਸਜ਼) 

• Alzheimer Society of Calgary (ਅਲਜਾਈਮਰ 

ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ)  

• Calgary Police Service (ਕੈਲਗਰੀ ਪ ਕਲਸ 

ਸਰਕਵਸ) 

• Calgary Fire Department (ਕੈਲਗਰੀ ਿਾਇਰ 

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) 

• Calgary Chinese Elderly Citizens 

Association (ਕੈਲਗਰੀ ਚਾਈਨੀਜ ਐਲਿਰਲੀ 

ਡਸਟੀਜੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ) 

• Calgary Seniors Resource Society 

(ਕੈਲਗਰੀ ਸੀਨੀਅਰਜ ਕਰਸੌਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ) 

• Carya (ਕੈਤਰਆ) 

• Calgary Neighbourhoods, City of Calgary 

(ਕੈਲਗਰੀ ਨੇਬਰਹ ੱਡਜ, ਕਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ) 

•  Dementia Network Calgary (ਡਿਮੇਂਸ਼ੀਆ 

ਨੱੈਟਵਰਕ ਕੈਲਗਰੀ) 

• Distress Centre Calgary (ਡਿਸਟ੍ੈੱਸ  ਸੈਂਟਰ  

ਕੈਲਗਰੀ) 

• Jewish Family Service Calgary (ਜੋਇਸ਼  

ਿੈਡਮਲੀ  ਸਰਡਵਸ  ਕੈਲਗਰੀ )  

• Kerby Centre (ਕੇਰਬੀ ਸੈਂਟਰ) 

• Silvera for Seniors (ਕਸਲਵਰਾ ਿਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ) 

• United Way of Calgary and Area 

(ਯ ਨਾਈਟਡ ਵੇ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਐਡਂ ਏਰੀਆ) 

 

 

 

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਗ ੁੰਮਸ ਦਾ ਬਜ ਰਗ ਲੋਕ ਸਰੋਤ ਨੱੈਟਵਰਕ ਦੇ 

ਟੀਚੇ 

• ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਅਕਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  

ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ 

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸ ਯੋਗ 

ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ 

• ਕਵੁੰਨਣਸੀਲ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦੀ ਕਸਰਜਣਾ 

ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਇੱਕ ਅਕਜਹਾ ਨੱੈਟਵਰਕ ਕਵਕਸਤ ਕਰੋ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 

ਪਰਤੀਕਕਕਰਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ ੁੰਮ ਰਹੇ 

ਕਵੁੰਨਣਸੀਲ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰਕਧਤ 

ਮ ੱਕਦਆਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ; ਇੱਕ "ਕਸਲਵਰ 

ਅਲਰਟ" ਕਕਸਮ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਇਸਨ ੁੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ 

• ਭਟਕਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਵੱਚ ਸੁੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ 
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