
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਛੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁੰ ਮ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਡਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਆਤਮਡਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਡਿਆ ਦੇ ਡਵਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁੰ ਮ ਜਾਣਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਡਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 
ਹੋਣਾ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁੰ ਮੇ ਹੋਏ ਡਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਡਵੱਚ ਡਿਤਾਏ 
ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਮਆਦ ਨੰੂ ਘਟ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਰੱਡਿਆ ਯੋਜਨਾ ਡਵੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਅਤੇ ਮੈਡਿਕ ਅਲਰਟ ਸੇਫਲੀ ਹੋਮ (MedicAlert® SafelyHome®)
ਵਰਗੀ ਰਡਜਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਡਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਓ ਪੀ 
ਪੀ ਦੁਆਰਾ ਡਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਡਜਸਟਰੀ 
ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਇਹ ਡਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਡਲਆਂ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਡਦੰਦੇ ਹੋਏ ਡਨਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਡਿਆ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਕ ਇਹ 
ਇਕਾਂਤ ਡਵੱਚ ਦਿਲ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) 
ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਚੈੱਕ ਇੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਕ ਹਾਲ ਡਵੱਚ ਹੀ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) 
ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਜੀਵਨ ਡਵੱਚ ਅਡਹਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਿੰਧਤ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੱ ਲੀ ਚਰਚਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਡਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਿੀ 
ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :

1. ਗੁੰਮੇ ਹੋਏ ਵਡਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 

2. ਅਜਡਹੇ ਵਡਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੀ ਆਤਮਨਡਰਭਰਤਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਿੰਧ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਡ ਇਕੱਲੇ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਿਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ
ਮਾਰਡਕਟ ਡਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਦਿਾਈ ਡਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਡਭੰਨ ਡਭੰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:

 • ਕੁਝ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਅਲਰਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਦ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਕੁਝ ਕੰਮਡਪਊਟਰ,ਟੇਲੀਫੋਨ,ਸੈਂਲ ਫੋਨ,ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਸੱਧੇ ਹੀ ਪੁਡਲਸ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ 
 • ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਡਨਰਧਾਡਰਤ, ਫੇਰ ਿਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ “ਜੀਓ ਫੈਂਸ)

ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਕਸਮ ਜਨਰਲ ਫੀਚਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਕਨੰਗ 
ਕਸਸਟਮ (ਜੀ ਪੀ ਐਸ)

 • ਸੈਟੇਲਾਇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਡਨਕ ਰਸੀਵਰਾਂ 
ਤੱਕ ਪ੍ਸਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਸਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ 
ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 • ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਏ ਸੀ ਪਾਵਰ, ਕੰਮਡਪਊਟਰ, 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਕਨੇਕਸ਼ਨਾਂ,ਡਮਆਰੀ ਟੇਲੀਫੋਨ 
ਸੇਵਾ, ਸੈਲੁਲਰ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਘਰ ਦੇ ਿਾਹਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਛਤ ਹੈ। 

 • ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਸਥਾਨ ਦਸ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਿਲ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 

 • ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮੀਨ ਦੇ 
ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

 • ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਡਸਗਨਲਾਂ ਡਵੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ੀਕਲ 
ਦਿਲ,ਘਣੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਲਲ ਪੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 • ਕੁਝ ਟਰੈਡਕੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਕਡਸ਼ਆਂ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 • ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਵਾਡਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਨਸ਼ਚਤ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਦੰਦੇ ਹਨ। 

 • ਏ - ਜੀ ਪੀ ਐਸ (ਅਡਸਸਡਟਿ ਜੀ ਪੀ ਐਸ) 
ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਅਡਸਸਟੈਂਸ ਸਰਵਰ (ਸੈਲੁਲਰ ਡਸਗਨਲ 
ਟਾਵਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਕਸਮ ਜਨਰਲ ਫੀਚਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਰੇਡੀਓ 
ਫਰੀਕਕਯੁਏਨਸੀ (ਆਰ 
ਐਫ, ਫਰੀਕਕਯੁਏਨਸੀ 
ਮੌਕਡਯੁਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਹੋਕਮੰਗ ਕਡਵਾਇਸ)

 • ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਡਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਿੀਓ ਡਸਗਨਲਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਸਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 • ਿੈਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 
45 ਡਦਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਡਹੰਦੀ ਹੈ 

 • ਪ੍ਸਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਸੀਵਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

 • ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਡਵੱਚ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 • ਡਜਵੇਂ ਰਸੀਵਰ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ 
ਹਨ ਡਸਗਨਲਾਂ ਡਜਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ 

 • ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ 
ਡਗਆ ਡਸਗਨਲ ਇੱਕ ਅਨੋਿੀ ਰੇਿੀਓ 
ਫਰੀਡਕਯੁਏਨਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ  
ਲਈ ਿਾਸ ਹੈ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ 
ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ)

 • ਰੇਂਜ 5 ਡਕਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ

 • ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਲਾਇਫਸੇਵਰ (Project Lifesaver®) 
ਓ ਪੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕਈ ਿੇਤਰੀ ਪੁਡਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਡਹਮਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ 

 • ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਰਸਟਿੈਂਿ
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ਉਪਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:

ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਡਕਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

 � ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਡਵੱਚ  � ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਡਸਡਲਟੀ ਡਵੱਚ  � ਅੰਦਰ

 � ਿਾਹਰ  � ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 

ਤਲਾਸ਼ ਡਕਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?

 � ਡਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ  � ਿਾਹਰ � ਸ਼ਡਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਡਵੱਚ

 � ਡਦਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਡਵੱਚ  � ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ � ਿੁੱ ਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 

 � ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕਕਸਮ ਜਨਰਲ ਫੀਚਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਸੈਲ ਫੋਨ  • ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਸਸਟਮ 
ਨੰੂ 911 ਿਾਇਲ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 • ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੁਤਰਫ਼ਾ (ਟੂ- ਵੇ) ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ 
ਡਦੰਦਾ ਹੈ।

 • ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੋਂ /ਡਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ 
ਜਾਣਨ ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਸੈਲੁਲਰ ਡਸਗਨਲ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 
ਡਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 • ਕੇਵਲ ਸੈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਿਲਾਂ ਡਵੱਚ ਹੀ 
ਉਪਲਿਧ ਹੈ 

 • ਆਈ ਪੈਿਾਂ,ਆਈ ਫੋਨਾਂ,ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ 
ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ



ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ - 5

ਇੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਕਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਡਚਤ ਹਨ?

ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਡਹਲਣ ਿੁਲਣ ਦੀ ਡਕੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ?

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ,ਕੀ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ?

ਕਰੌਣ ਡਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ?

 � ਪਰਵਾਰ  � ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਲੀ

 � ਿਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ/ਸੰਸਥਾ 

ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸ ਦੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ:

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 � ਕੀ ਡਵਅਕਤੀ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ ਪਾਉਣਾ ਸਡਹ ਸਕੇਗਾ?

 � ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਕਹੋ ਡਜਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ? ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਇਜ਼, ਭਾਰ, ਸਰੂਪ?

 � ਕੀ ਇੱਕ “ਹੈਲਪ/ਕਾਲ” ਿਟਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਏਗਾ?

 � ਕੀ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਜਥੇ ਉਹ ਹੈ?

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਵਾਕਲਆਂ) ਲਈ :

 � ਡਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ/ਉਸ ਨੰੂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਡਕਸ ਨੰੂ ਹੈ? ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌਰ ਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,ਏਜੰਸੀ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ,ਪੁਡਲਸ?

 � ਕੀ ਗੁੰ ਮ ਹੋਏ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਤਰਫ਼ਾ (ਟੂ- ਵੇ) ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 � ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨਾ ਡਕੰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ? ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਿੈਟਰੀ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ?
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 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਾਸ ਹੁਨਰਾਂ/ ਡਗਆਨ/ਟਰੇਡਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 � ਕੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਹ ਡਸਸਟਮ ਿਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ? ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌਰ ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ ਲਈ ਜਾਣਾ?

ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਵਸ ਸੰਬੰਿੀ ਮੁੱ ਦੇ:

 � ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਕੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਪ੍ਡਤਸ਼ਡਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਪੁਡਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ/ਡਹਮਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਹੈ? 

 � ਕੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੇ

o ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਡਵੱਚ ਿੁੱ ਿੋ ਡਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

o ਇਹ ਿਾਸ ਰੇਂਜ ਦ ੇਿਾਹਰ ਹ?ੈ

o ਇਹ ਪੂਰਵ-ਡਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹ?ੈ

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਵਅਕਤੀ 

o ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ?

o ਡਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

o ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ?

o ਪਾਣੀ ਡਵੱਚ ਿੁੱ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

o ਡਕਸੇ ਿਾਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਿਾਹਰ ਹੈ?

o ਪੂਰਵ-ਡਨਰਧਾਰਤ ਿੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹ ੈਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ



ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ - 7

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

o ਇੱਕ ਪੈਡਨਕ (ਦਡਹਸ਼ਤ) ਿਟਨ?

o ਦੁਤਰਫ਼ਾ (Two-way) ਸੰਚਾਰ?

 � ਕੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਮਜ਼ਿੂਤ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਕੰਮਡਪਊਟਰ,ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁੰ ਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁੱ ਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟ੍ਾਇਲ ਹੈ?

 � ਵਾਰੰਟੀ ਡਮਆਦ ਡਕੰਨੀ ਲੰਿੀ ਹੈ?

 � ਵਾਰੰਟੀ ਡਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

 � ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਵ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਡਵੱਚ ਅੱਪਗਰੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਟਾਉਣ (ਟਰੇਿ-ਇੰਨ) ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ?

 � ਕੀ ਕੋਈ “ਲੋਨਰ” ਯੂਡਨਟ (ਲੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਯੂਡਨਟ) ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਪਲਿਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ?
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ਮਾਲੀ ਮੁੱ ਦੇ:

 � ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

 � ਕੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨੰੂ ਚਲਦੇ ਰੱਿਣ ਵਾਲਾ ਿਰਚਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਮਾਸਕ ਸਰਡਵਸ ਫੀਸ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 
ਿਰਚਾ?

 � ਕੀ ਿੈਟਰੀਆਂ ਿਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਰਚਾ ਹੈ?

 � ਕੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਿਰਚਾ ਡਕਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਡਮਸਾਲ ਦੇ ਤਰੌਰ ਤੇ ਡਸਹਤ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, 
ਚੈਡਰਟੀ/ਸਰਡਵਸ ਕਲੱਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ?
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