
کسی پریشان یا گمشدہ کی 
مدد کیسے کریں

ایک عملی ہدایت نامہ
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میں سے آدھے یا تو شدید زخمی ہو جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں۔ڈیمنیشیا سے متاثرہونے والے اگر چوبیس گھنٹوں تک گم رہیں تو ان 

کیا آپ کبھی کسی غیر مانوس جگہ پر کھوئے ہیں؟ یہ پریشان کُن ہو 
سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اتنے خوش قسمت تھے کہ آپ کو راستہ 

تالش کرنے میں معاونت کے لیے کوئی مہربان اجنبی مل گیا۔

ڈیمنیشیا سے متاثر کسی کے لیے، گم ہو جانا نا رصف پریشان کُن ہے، 
بلکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔



یہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے آپ 
 

کیا کر سکتے ہیں۔

یہ کتابچہ ڈیمنشیا )dementia( کی 

ہو  گم  یا  پریشان  کسی  سے  وجہ 

جانے والےکی نشاندہی کرنے کے لیے 

کرتا ہے۔ فراہم  تجاویز 
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)Please fill in English( بنیادی معلو مات

نام کا پہال حّصہ:

نام کا آخری حّصہ:

ُعرفیت:

جنس: تاریِخ پیدائش:                         

بولنے والی زبان)زبانیں(:

گھر کا پتہ:

p
   

ں۔
 لی

کر
گ 

 ال
رم

 فا
یہ

ے 
 س

ے
بچ

کتا
س 

م ا
کر

ِہ 
را

  ب
 p

کیا آپ کسی ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ کی حفاظت کر رہے ہیں؟

اگر گم ہونے کے کسی واقعے کا  اندیشہ ہے تو اس سے انہیں محفوظ 
رکھنے کے لیے یہ شناختی فارم مکمل کریں اور اسے دسرتس میں رکھیں۔ 

اگر ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ شخص گم ہو جائے، تو آپ تالش 
کرنے والوں کو فوراً اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔

اگر ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ شخص گم ہو جائے، تو یہ ہنگامی 
صورتحال ہے۔

 1-1-9 پر کال کریں۔

شناختی فارم
Identification Form

Basic Information

First name 

Surname

Nickname

 Date of birth

Language)s( spoken

Home address

Sex



 ان میں سے بہت سوں کے لیے، یہ انتباہ کے بنا ہو جاتا ہے۔ شناسا گرد 
و پیش اچانک ان کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا 

راستہ تالش کرنے سے قارص ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ہیں، لیکن 
کثیر تعداد نہیں۔

اس لئے یہ اہم ہے کہ ہم کیسے کسی ایسے کو مدد کی پیشکش کریں 
جو پریشانی اور گمشدگی کی حالت سے دوچار ہو۔

ڈیمنشیا )dementia( سے متاثر پانچ افراد میں سے تین لوگ کسی 
مقام پر گم ہو جاتے ہیں۔
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To this form, attach a recent, good quality, head and shoulders photograph of the person who may 
become lost. Replace the photo with an updated version as needed.

اس فارم کے ساتھ، اس شخص کی حالیہ، معیاری، رس سے کندھوں تک کی تّصویر 
منسلک کریں جو شائدگم گیا ہے ۔ رضورت کے مطابق تّصویر کو تازہ ترین سے 

تبدیل کریں۔

حالیہ تصویر ساتھ لگائیں

دیکھنے کے لیے ممکنہ مقامات

وہ مقامات جہاں وہ شخص  شائدجا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر: پچھلے پتے، گزشتہ مالزمت، پسندیدہ سٹور، 
قریبی مال، ڈاک خانہ، وغیرہ

1۔

2۔

3۔

4۔

ڈرائیوروں کے لیے

الئیسنس پلیٹ کا منرب:

گاڑی بننے کا سال اور ماڈل: گاڑی کا رنگ:   

ہنگامی صورتحال میں رابطے کے لیے فرد

نام:

ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ شخص سے رشتہ:

گھر کا فون منرب:

کام کا فون منرب:

موبائل منرب:

گھر کا پتہ:

Potential Places to Look

Places where the person may go. For example: previous addresses, previous employment, favourite stores, nearby mall, post office, etc.

For Drivers

Licence plate number

Vehicle colour

Emergency Contact Person

Name

Relationship to person with dementia

Home phone #

Work phone #

Cell phone #

Home address

Attach a Recent Photo

Vehicle make and model
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جسامنی تفصیل

وزن:    پاؤنڈ انچ  فٹ    قد:  

بالوں کا رنگ: آنکھوں کا رنگ:   

رنگ روپ:

نسلی ماخذ:

شناخت کرنے والی خصوصیات

جو قابِل اطالق ہیں وہ چیک کریں

صوتی آلہ:      بایاں    دایاں

برصی آلہ)آالت(:     عینکیں    لینز

مصنوعی دانت:     اُوپر والے   نیچے والے

  داغ، پیدائشی نشانات وغیرہ۔ )مقام اور تفصیل(:

  ٹیٹو )مقام اور تفصیل(:

طبی معلومات

طبی حالت:

الرجیز:

ادویات:

ادویات نہ لینے کا نتیجہ:

ورژن:  OHIP منرب:    

خاندانی ڈاکٹر کا نام:

ڈاکٹر کا فون منرب:

Physical Description

Eye colour

Complexion

Ethnic origin

Identifying Features

Check all that apply

Hearing aid)s(

Visual aid)s(

Dentures

Scars, birthmarks, etc. )location and description( 

Tattoo)s( )location and description( 

Medical Information

Medical condition)s(

Allergies

Medications

Results of not taking medications

OHIP number

Family doctor’s name

Doctor’s phone #

HeightfeetinchesWeightlbs

Hair colour

Left

Glasses

Upper

 Right

Contact lenses

Lower

version
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کس چیز کے لیے دیکھیں
موسم کے حساب سے کپڑے نہیں پہنے ہوئے  •

بنا حرکت کھڑا ہے، کافی دیر سے ارد گرد دیکھ رہا ہے  •

آہستہ آہستہ چل رہا ہے  •

پریشان یا ہوش و حواس کھوئے ہوئے دکھائی دے  رہے ہیں  •

مخترص وقت کے دورانیے میں ایک ہی سوال دوہرا رہا ہے  •

شاید اسے اندازہ نہیں کہ وہ گم گیا ہے  •



www.findingyourwayontario.ca

© 2016 Alzheimer Society of Ontario

اگر آپ عوام میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو پریشان یا کھویا ہوا لگ رہا ہو:

کیا کہنا چاہیے  

سامنے کی جانب سے اس کے قریب آئیں  •   
آہستہ اور آرام سے بات کریں  •   

اس شخص کو بتائیں آپ کون ہیں؛ اس کا نام پوچھیں  •   
ُمخترص، سادہ الفاظ استعامل کریں  •   

جب آپ بات کریں تو اشاروں کا استعامل کریں  •   

“ہاں” اور “نہیں” پر مبنی سواالت پوچھیں  •   
اس شخص کو جواب دینے کے لیے وافر وقت فراہم کرتے ہوئے، ایک وقت   •    

میں ایک سوال پوچھیں    
متحمل رہیں۔  اگر رضوری ہو، تو ہو بہو وہی الفاظ استعامل کرتے   •    

ہوئے دہرائیں    
آنکھوں کا ربط قائم رکھیں  •   

اصالح یا “ حقیقت جانچنے ” سے اجتناب کریں  •   
بہت جلدی سے یا غیر مہذب طریقے سے فوراً اس شخص کو نہ چھوئیں  •   

کیا کرنا چاہیے  

دیکھنے کے لیے چیک کریں کہ کیا اس شخص نے MedicAlert کڑا   •    
پہنا ہوا ہے      

اس شخص کو بحفاظت واپس گھر پہنچانے میں مدد کے لیے )911(   •    
کو کال کریں    

جب تک معاملے کے حل کے لیے پولیس  نہ پہنچ جائے اس شخص کے   •    
ساتھ انتظار کریں    

اگر ڈیمنشیا )dementia(  سے متاثرہ کوئی فرد گم ہو جائے، تو یہ 
ہنگامی صورتحال ہے۔ 1-1-9 پر کال کریں۔

p
ں۔   

گ کر لی
ے یہ فارم ال

ے س
س کتابچ

p   براِہ کرم ا
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دیکھنے کے لیے چیک کریں کہ کیا اس شخص نے   • 
® MedicAlert® Safely Home کڑا پہنا ہوا ہے   

اس شخص کو بحفاظت واپس گھر پہنچانے میں مدد کے لیے )911(   • 
پر پولیس کو کال کریں  

جب تک معاملے کے حل کے لیے پولیس  نہ پہنچ جائے اس شخص   • 
کے ساتھ انتظار کریں   

کیا کرنا چاہیے

 آپ ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ کسی کو جانتے ہیں؟
 تجویز دیں کہ وہ )یا کوئی جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہو( مزید تجاویز کے لیے

 www.FindingYourWayOntario.ca مالحظہ کریں۔  
 ایک اہم چیز جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروگرام میں درج ہونے کے لیے

MedicAlert® Safely Home®

پروگرام میں شمولیت کے لئے اندراج کرواسکیں۔

اگر ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ کوئی فرد گم ہو جائے، تو یہ ہنگامی 
صورتحال ہے۔  1-1-9 پر کال کریں۔

پررابطہ کریں تاکہ
1.855.581.3794 / www.medicalert.ca/safely-home
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کیا کہنا چاہیے
سامنے کی جانب سے اس کے قریب آئیں    •

آہستہ اور آرام سے بات کریں  •

اس شخص کو بتائیں آپ کون ہیں؛ اس کا نام پوچھیں   •

ُمخترص، سادہ الفاظ استعامل کریں  •

جب آپ بات کریں تو اشاروں کا استعامل کریں   •

“ہاں” اور “نہیں” پر مبنی سواالت پوچھیں  •

اس شخص کو جواب دینے کے لیے وافر وقت فراہم کرتے ہوئے، ایک   • 
وقت میں ایک سوال پوچھیں  

متحمل رہیں۔ اگر رضوری ہو، تو ہو بہو وہ ہی الفاظ استعامل کرتے  • 
ہوئے دہرائیں   

آنکھوں کا ربط قائم رکھیں  •

اصالح یا “ حقیقت جانچنے” سے اجتناب کریں  •

بہت جلدی سے یا غیر مہذب طریقے سے فوراً اس شخص کو  نہ   • 
چھوئیں   
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رابطے  سے  سوسائٹی  ایلزہائمر  مقامی  کی  آپ 

کال  پر   2-1-1 لیے،  کے  معلومات  کی 

کریں تالش  راستہ  لیے  اپنے  کو  آپ  وہ   کریں۔ 

پروگراموں  دیگر  اور   )Finding Your Way(

کے متعلق جو کہ ڈیمنشیا )dementia( سے متاثرہ 

لوگوں یا ان کے قریب کے لوگوں کی مدد کے متعلق 

ہیں ان کی مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں.


