ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮਰਵਧਣ‘ਤੇਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਾ
Linda ਨੂੰ ਮਿਲੋ...
Linda ਦੀ ਉਮਰ 69 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਂਦਹੋ
ੇ ਏਆਪਣੀਨਜ਼ਰ‘ਚਤਕਲੀਫ਼ਮਹਿਸੂਸਹੋਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ। Linda ਨੂੰ
ਇਹਵੀਲੱਗਦਾਹੈਕਿਗੱਡੀਚਲਾਉਣਦੀਆਂਸਥਿਤੀਆਂ
‘ਚਉਨ੍ਹਾਂਦੀਆਂਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂਹੌਲੀਆਂਹਨਅਤੇ
ਅਣਜਾਣਜਾਂਵਿਅਸਤਮਾਹੌਲ‘ਚਉਨ੍ਹਾਂਦਾਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, Linda ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ
ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ,ਜਿਸ
ਕਰਕੇ Linda ਪਰਿਵਾਰ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Linda ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹੈ:
ਇਕਸੁਰੱਖਿਅਤਚਾਲਕਬਣੇਰਹਿਣਲਈਮੈਕੀ
ਂ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਅੱਜ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ‘ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.7 ਮਿਲਿਅਨ ਚਾਲਕ ਹਨ।
2040ਤਕਕਨੇਡਾ‘ਚਬਜ਼ੁਰਗਚਾਲਕਾਂਦੀਸੰਖਿਆ
ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਮਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਿਰਫ਼ਉਮਰਇਕਸੁਰੱਖਿਅਤਚਾਲਕਬਣੇਰਹਿਣਦੀ
ਕਿਸੇਵਿਅਕਤੀਦੀਯੋਗਤਾਨਿਰਧਾਰਤਨਹੀਂਕਰਦੀਹੈ।
ਕਈਬਜ਼ੁਰਗਸੁਰੱਖਿਅਤਚਾਲਕਬਣੇਰਹਿੰਦਹਨ
ੇ ਅਤੇ
ਡਰਾਇਵਿੰਗਸਬੰਧੀਉਨ੍ਹਾਂਹਲਾਤਾਂਤੋਬੱਚਣ
ਂ
ਲਈਫੈਸਲੇ
ਲੈਦ
ਂ ਹਨ
ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ‘ਚਉਹਘੱਟਵਿਸ਼ਵਾਸੀਮਹਿਸੂਸਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ
‘ਚਬਦਲਾਵਕੁਝਕਿਰਿਆਵਾਂਨੂੰਜ਼ਿਆਦਾਮੁਸ਼ਕਲਬਣਾ
ਦਿੰਦਹਨ।
ੇ ਉਨ੍ਹਾਂਬਦਲਾਵਾਂਨੂਪਛਾਣਨਾ
ੰ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈਜੋਸੁਰੱਖਿਅਤਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਦੀਤੁਹਾਡੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
• ਨਜ਼ਰ: ਤੁਸੀਂ ਚਮਕ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰਹਨੇਰ‘ਚ
ੇ ਵੇਖਣ,ਹਲਾਤਦਾਜਾਇਜ਼ਾਲੈਣ,ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਬਗਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸਰੀਰਕ:ਤੁਸੀਂਜ਼ਿਆਦਾਕਮਜ਼ੋਰ,ਅੰਗਾਂਵਿੱਚਅਕਡ਼ਾ,
ਦਰਦਮਹਿਸੂਸਕਰਸਕਦੇਹੋਜਾਂਜ਼ਿਆਦਾਹੌਲੀਚੱਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਬੋਧ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਕਰਨਦਾਸਮਾਂ:ਤੁਹਾਨੂਵੱਖੋ
ੰ -ਵੱਖ
ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗਦੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਰਤ‘ਤੇ ਘੱਟ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਹਾਰਨ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਸੀਂਰੁੱਕਣਦੇਚਿੰਨਹ
੍ ਜਾਂਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕਲਾਈਟਾਂਛੱਡਦਿੰਦੇ
ਹੋ।
• ਤੁਸੀਂਗੈਸਅਤੇਬ੍ਰਕ
ੇ ਦੇਪੈਡਲਾਂਵਿੱਚਉਲਝਜਾਂਦੇਹੋ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਡੇਕੁਝਕੁਹਾਦਸੇਜਾਂਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕਟਿਕਟਸਹੋਏਹਨ।
• ਤੁਹਾਡੇਯਾਤਰੀਨੂੰਤੁਹਾਡੀਮਦਦਕਰਨਦੀਲੋੜਪੈਦ
ਂ ੀ
ਹੈ।
• ਪਰਿਵਾਰਅਤੇਮਿੱਤਰਤੁਹਾਡੇਨਾਲਗੱਡੀ‘ਚਆਉਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰਇਹਚੇਤਾਵਨੀਚਿੰਨਹ
੍ ਤੁਹਾਡੀਹਾਲਤਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ
‘ਚਕੁਝਬਦਲਾਵਜਾਂਤੁਹਾਡੀਡਰਾਇਵਿੰਗਦਾਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗਦੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ, ਸਟੀਰਿੰਗ
ਵਹੀਲਅਤੇਸ਼ੀਸ਼ਾਠੀਕਤਰ੍ਹਾਂਮੁਆਫ਼ਕਬਣਾਏਗਏ
ਹਨ
• ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ‘ਚ, ਵਿਅਸਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ
ਚਲਾਉਣਾ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
• ਲੇਨ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ,ਖੱਬੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ‘ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
• ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਰੁੱਕ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਓ
• ਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਓਕਿਤੁਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋਕਿਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂਸੁਰੱਖਿਅਤਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਦੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ
ਮਦਦ ਲੈਣਾ
• ਇਕ ਓਕਯੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ
ਡਰਾਇਵਰਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟਡਰਾਇਵਿੰਗ
ਦਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਸਕਦਾਹੈ,ਸੁਰੱਖਿਅਤਡਰਾਇਵਿੰਗ
‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
ਸਕਦਾਹੈ,ਜਾਂਆਵਾਜਾਈਦੇਵਿਕਲਪਿਕਸਾਧਨਲੱਭਣ
‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਇਕਚਾਲਕਸੂਚਨਾਸੈਸ਼ਨ(ਕਾਰਜਕਾਲ)ਜਾਂਰਿਫ਼੍ਰਸ਼
ੈ ਰ
ਕੋਰਸਤੁਹਾਡੀਡਰਾਇਵਿੰਗਲਈਫ਼ਾਇਦੇਮਦ
ੰ ਹੋਸਕਦਾ
ਹੈ

ਸਾਰੇਚਾਲਕਆਪਡਰਾਇਵਿੰਗਸਬੰਧੀਖਤਰਨਾਕਹਲਾਤਾਂ
ਦਾਸਾਮ੍ਹਣਾਕਰਦੇਹਨ।ਇੱਥੇਕੁਝਨੀਤੀਆਂਦੱਸੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਸਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ
• ਅਜਿਹਾਗੱਡੀਚੁਣੋਜਿਸਨੂੰਚਲਾਉਣਾਸੌਖਾਹੋਵ,ੇ ਜਿਵੇਂ
ਸਵੈਚਲਿਤਸੰਚਾਰਜਾਂਮੁਆਫ਼ਕਬਣਾਉਣਯੋਗਸੀਟਾਂ
ਵਾਂਗ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਾਲੂ
ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ
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ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਅਜਿਹਾਕੋਈਸਮਾਂਆਸਕਦਾਹੈਜਦੋਤੁ
ਂ ਸੀਂਇਹਮਹਿਸੂਸ
ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਥਾਂ
‘ਤੇਪਹੁਚਣ
ੰ ‘ਚਤੁਹਾਡੀਮਦਦਕਰਨਲਈਕੁਝਨੀਤੀਆਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
• ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ
ਕਰਨਤੋਂਪਹਿਲਾਂਉਸਲਈਯੋਜਨਾਬਣਨੀਸ਼ੁਰੂਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
––ਆਵਾਜਾਈਦੇਸਥਾਨਕਵਿਕਲਪਾਂਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ
––ਸਥਾਨਕਜਾਂਖੇਤਰੀਆਵਾਜਾਈਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ
ਅਤੇਬਜ਼ੁਰਗਾਂਲਈਆਵਾਜਾਈਸੇਵਾਵਾਂਪੇਸ਼ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂਸਰਕਾਰੀਜਾਂਸਮੁਦਾਇਕਸੇਵਾਵਾਂਲਈਬਲੂ
ਪੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਅਤੇ
ਸਹਿਜ ਬਣੋ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?
ਬਜ਼ੁਰਗਚਾਲਕਅਜਿਹੀਆਂਸਥਿਤੀਆਂਨੂਪਛਾਣ
ੰ
ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂਤੋਂਬੱਚਸਕਦੇਹਨਜਿੱਥੇਉਹਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਦੀਆਪਣੀਯੋਗਤਾਬਾਰੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਮਹਿਸੂਸਨਹੀਂਕਰਦੇਹਨ।ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ,ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕ,
ਜਾਂਖਰਾਬਮੌਸਮ‘ਚਗੱਡੀਚਲਾਉਣਤੋਬੱਚ
ਂ
ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਯਾਦਰੱਖਣਾ:ਕਦੇਵੀਪਰਿਵਾਰਦੇਕਿਸੇਹੋਰਸਦੱਸਜਾਂ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਨਾ ਝਿਜਕੋ।
Linda ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹੁਣ ਵੀ Linda ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ
ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ
ਟ੍ਰਫ਼
ੈ ਿਕ,ਖਰਾਬਮੌਸਮ‘ਚਅਤੇਰਾਤਨੂੰਗੱਡੀਚਲਾਉਣ
ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸੁਰੱਖਿਅਤਢੰਗਨਾਲਗੱਡੀਚਲਾਉਣਬਾਰੇਹੋਰਜਾਣਨ
ਲਈਇਕਚਾਲਕਸੂਚਨਾਸੈਸ਼ਨ(ਕਾਰਜਕਾਲ)ਦੀਭਾਲ
ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
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ਵਸੀਲੇ
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.caot.ca

Canadian Association of Occupational Therapists/Association canadienne des
ergothérapeutes : www.caot.ca
American Occupational Therapy Association: www.aota.org
Association for Driver Rehabilitation Specialists: www.aded.net
Canadian Automobile Association/Association canadienne des automobilistes
(CAA) : www.caa.ca
Public Health Agency of Canada: www.publichealth.gc.ca/seniors
Agence de la santé publique du Canada : www.santepublique.gc.ca/aines
Seniors Canada: www.seniors.gc.ca
Aînés Canada : www.aines.gc.ca
Cette information est également disponible en anglais, français, chinois
(traditionnel et simplifié), et italien. This information is also available in
English, French, Chinese (traditional and simplified) and Italian.

ਇਸਬਰੋਸ਼ਰਦਾਉਤਪਾਦਨਪਬਲਿਕਹੈਲਥਏਜੰਸੀਆਫ਼ਕੈਨਡ
ੇ ਾਵੱਲੋਵਿੱਤੀ
ਂ
ਯੋਗਦਾਨਰਾਹੀਂਮੁਮਕਿਨ
ਹੋਪਾਇਆਹੈ।ਇੱਥੇਪੇਸ਼ਕੀਤੇਗਏਵਿਚਾਰਜ਼ਰੂਰੀਤੌਰ‘ਤੇਪਬਲਿਕਹੈਲਥਏਜੰਸੀਆਫ਼ਕੈਨਡ
ੇ ਾਦੇ
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਇਸ਼ਤਿਹਾਰ‘ਚਮੌਜਦ
ੂ ਜਾਣਕਾਰੀਦਾਮਕਸਦਸਿਰਫ਼ਵਿੱਦਿਅਕਉਦੇਸ਼ਲਈਹੈ।ਇਹਕਿਸੇਸਿਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦ
ਂ ੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀਹੈ।ਕਦੇਵੀਇਸਇਸ਼ਤਿਹਾਰ‘ਚਪੜ੍ਹੀਕਿਸੇਵੀਗੱਲਵਜੋਪੇ
ਂ ਸ਼ਵ
ੇ ਰਸਿਹਤਸੰਭਾਲਸਲਾਹ
ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
© Association canadienne des ergothérapeutes/Canadian Association of
Occupational Therapists, 2013
(Language: Punjabi/Langue: pendjabi)

www.caot.ca
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