
یہ نہ جاننا کہ واپس کس طرح جایا جائے ایک پریشان کن امر 
ہے۔ صورتحال کی بنیاد پر، آپ پریشان  بھی ہوسکتے ہیں۔ 
شاید آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو ایسا اجنبی دوست مال 
جس نے آپ کو آپ کی منزل تک جانے میں مدد فراہم کی۔  

یاد داشت کے مسائل سے متعلقہ ڈیمنشیا (dementia) کے 
شکار 5 میں سے 3 افراد بعض مقامات پر کھوجاتے ہیں۔ یہ 

مسئلہ 120,000 سے زائد اونڻاریو میں رہنے والوں کے ساتھ 
ہے۔ ان میں سے اکثر کے ساتھ یہ چیز بغیر کسی اطالع کے 
ہوتی ہے۔ جانے پہچانے مقامات اچانک ان کے لئے اجنبی بن 
جاتے ہیں۔ وه ان کے ارد گرد چکر کاڻتے رہتے ہیں اور اپنے 

گھر کا راستہ تالش نہیں کرپاتے۔ بہت سے تو بزرگ ہوتے 
ہیں، لیکن بڑی تعداد میں بزرگ نہیں بھی ہوتے۔ 

کھوجانا نہ صرف دماغی دباؤ کا سبب ہے بلکہ یہ خطرناک 
بھی ہوسکتا ہے۔ ڈیمنشیا (dementia) کے شکار افراد میں 
سے آدھے جو 24 گھنڻوں کے لئے کھو جاتے ہیں یا تو وه 

شدید زخمی ہوجاتے ہیں یا پھر ان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ 

اس لئے یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم کسی ایسے فرد کو دیکھیں 
جو کھویا ہوا یا پریشان نظر آے تو ہم اسے اپنی مدد پیش  

کریں۔ بہر صورت، ہمیں یہی امید  کہ کوئی ہمارے لئے بھی 
ایسا ہی کرے گا اگر ہم بھی اسی طرح کی صورت حال میں 

ہوں۔ 

FindingYourWayOntario.ca

فراہم کرده

وزٹ کریں:

کمیونڻی مدد کرسکتی ہے

کیا آپ کبھی کسی نامعلوم 
جگہ پر کھوے ہیں؟



ںیناچہپ ںیتمالع . 1
وہ اوہ انہپ ہن سابل قباطم ےک مسوم •

ُدھر دیکھ رہا ہو ا رھدا ےس رید یفاک ،وہ اڑھک تکاس ہگج یہ کیا •
راتفر •
وہ اتآ رظن ںیم تلاح یئوہ یڑگب ای ناشیرپ •
وہ اتارہد لاوس یہ کیا دعب ےک رید یڑوھت رہ •

ےہ انہک ایک ےس سا ہک ےیناج . 2
ںیرک ںیتاب ےس نوکس روا ہتسہآ •
 یمدآ هو ہک ںیھجمس ہن ہی ،ےہ اتکس وہ نامگ اک ےصغ ےس زاوآ دنلب •

سماعت سے محروم ہے  
ںیرک لامعتسا ظافلا هداس روا ےڻوھچ •
ںیھچوپ تالاوس ےلاو "ہن" روا "ںاہ" •
ںید تقو یفاک ےئل ےک باوج ،ںیھچوپ لاوس یہ کیا ںیم تقو کیا •
 ےئوہ ےترک لامعتسا ظافلا وہبوہ وک لاوس یہ کیا وت وہ یرورض رگا •

دہرائیں۔ ہو سکتا ہے ڈیمنشیا (dementia) کے شکار افراد ایک وقت میں   
سوال کے ایک ہی حصہ کو سمجھ پائیں    

ےہ انرک ایک ہک ںیناج . 3
ںیئآ ےس فرط یک ےنماس •
ںیہ ےئآ ںویک ساپ ےک سا پآ ہک ںیئاتب روا ںیئارک ناچہپ ینپا •
ںیھکر رارقرب لوحام نوکسرپ کیا •
ںیھکر رارقرب ہطبار اھچا رک الم ںیھکنآ •
ںیچب ےس ہثحابم ثحب •
ںیرک زیرگ ےس "چناج یک یئاچس" ای ےنرک تسرد وک تاب یسک •

(911) پر کال کریں   وک سیلوپ ےئل ےک ےناچنہپ سپاو تظافحب کت رھگ ےسا •
یتاجآ ںیہن ےنیل ےسا سیلوپ ہک کت بج ںیرک راظتنا کت تقو سا •

 مقامی ایلزہائمر سوسائڻی سے
 رابطے کی معلومات کے لئے،

1-1-2 پر کال کریں

تین مراحل ۔ ڈیمنشیا (dementia) کے شکار 
کسی فرد کی، جو گمشده معلوم

 ہوتا ہے، مدد  کس طرح کی جائے 
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