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ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ  
ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤੋ ਅਕਸਰ ਡਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਸੰਭਵ ਹੈ ਡਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਡਵੱਿ 
ਮਿਿ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ।

ਤਤਆਰ ਰਹੋ

 ਜੇ ਡਵਅਕਤੀ ਿੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਲਆਉਣ ਲਈ, ਕੱਛਾ 
ਬਡਨਆਨ,ਜੁਰਾਬਾਂ, ਕੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱ ਡਤਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਪਡੜਆਂ ਿੀ ਜੋੜੀ ਡਤਆਰ 
ਕਰੋ (ਮੌਸਮ ਿੀ ਅਵਸਥਾ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਜਵੇਂ ਉਿਤ ਹੋਏ)।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਓ

 ਡਵਅਕਤੀ ਿੇ ਕੋਲ ਸਬੱਬੀ ਤਰੀਕੇ ਿੇ ਨਾਲ ਜਾਓ।  ਸੁਡਨਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਡਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਉਂਿਾ 
ਹੋਇਆ ਿੇਖ ਸਕਿੇ ਹਨ।

 ਜੇ ਡਵਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਿਾਹੁੰ ਿਾ,ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਿੇ ਸ਼ਾਂਤ, 
ਸੁਭਾਡਵਕ ਲਡਹਜੇ  ਡਵੱਿ ਗੱਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਿੂਰ ਤੱਕ ਿੱਲੋ।

ਤਦਲਾਸਾ ਤਦਓ

 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਲਾਸਾ ਡਿਓ ਡਕ ਉਹ ਡਕਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਕਉਂ। 

 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਸੋ ਡਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿੰਤਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਜੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਡਕ ਘਰ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਡਕਡਰਆ ਹੋਏ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਡਕ ਿਾਹ (ਜਾਂ ਕਾਫੀ) ਿਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਜਾਂ ਕੁੱ ਤੇ ਨੰੂ ਖਾਣਾ 
ਿੇਣ ਲਈ ਡਨਉਤਾ ਹੀ ਉਸ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਹੋਏ।



 ਸੰਭਵ ਹੈ ਡਕ ਉਹ ਡਵਅਕਤੀ ਡਕਸੇ ਖਾਸ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰ ਿਣ ਿਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਿਾ ਰੱਖਿਾ ਹੋਏ। ਜੇ 
ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਿ ਉਥੇ ਡਲਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿੋ।

ਆਪਣਾ ਦਤਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ

 ਡਕਸੇ ਿੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਿਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਯਾਿ ਰੱਖੋ ਡਕ 
ਇਹ ਡਵਵਹਾਰ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਿਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਡਵੱਿ ਡਕਸੇ ਿਾ ਿੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਵਅਕਤੀ ਿੇ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਿੇ ਬਾਿ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਿੀ ਇੱਛਾ 
ਡਕ ਅਡਜਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਆਮ ਹੈ। ਡਿਆਨ ਿਾ ਕੇਂਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਨੰੂ ਬਣਾਓ।

 ਬੰਿਨਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਿੀ ਡਕਉਂਡਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਿੇ 
ਹਨ (ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਿੱਗਣ ਿਾ ਵਿੇਰਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਿਮੜੀ ਿਾ ਨਾਸ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 
ਿੀਆਂ ਵਾਰਿਾਤਾਂ ਡਵੱਿ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਿਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੋ

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ,ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੇ ਡਰਸੋਰਸ 
ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਡਰਓ 
ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੱਭਣ ਵਸਤੇ  
http://www.alzheimerontario.ca ਿੇਖੋ।

	ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਡਥਤੀ ਤੋਂ ਬਾਿ, ਕਈ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ 
ਡਵਅਕਤੀ ਿੀ ਰਡਹਣ ਿੀ ਸਡਥਤੀ ਿਾ ਡਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਿੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਿੀ ਸਥਾਨਕ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਿੀ ਇੰਨਾਂ ਫੈਸਡਲਆਂ ਡਵੱਿ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ। 

Adapted from materials developed by Alzheimer Society British Columbia.
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