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ਓਨਟਾਰਿਓ ਰਿਮਨੇਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿੱੁਰਿਅਤ ਿੱਿਣ ਲਈ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹ ੈ 
 

ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸਰੁਿੱਰਿਆ ਮਰੁਹੂੰ ਮ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਾ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਕਿਮ ਹੈ 

 

ਟੋਿੋਂਟੋ, ਮਾਿਚ 20,2013 – ਨਵੀਂ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਿਕਾਿ,ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਿਾਿੀ ਰਵੱਚ, ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) 
ਵਾਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਾਹ ਰਿਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਸੱਰਿਆਚਾਰਿਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਸਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਗੋਿਾਮ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਿਹੀ ਹੈ ਰ ੂੰ ਨਾਂ ਿੀ ਲਾਪ੍ਤਾ 
ਹੋ  ਾਣ ਿੀ ਸੂੰਿਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding Your Way), ਿਟਕਣ ਨ ੂੰ  ਿੋਕਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਿਕਾਿ ਿੁਆਿਾ 
ਫੂੰ ਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ,ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ   “ਿਟਕਣ” ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋ  ਾਣ ਤੋਂ ਿਕੋਣ ਰਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੇਿਿਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਿੇ ਿ ਸਿੇ ਸਿੱਰਸਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਰ ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ,  ੇ ਉਹ 
ਵਾਪ੍ਿਿੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਿੀ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਿੇਗਾ।  
 

ਲਗਿਗ 200,000 ਓਨਟਾਰਿਅਨਜ਼ ਨ ੂੰ   ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਹੈ, ਰਪ੍ਛਲੇ ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ 16 ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਿਾ ਵਾਧਾ। 2020 
ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਵਚਲੇ ਲਗਿਗ 250,000 ਬਜ਼ਿੁਗ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਿੀ ਰਕਸੇ ਰਕਸਮ ਨਾਲ  ੀ ਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।1 ਅੂੰ ਕੜੇ 
ਰਿਿਾਉਂਿੇ ਹਨ ਰਕ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਪ੍ੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਤੂੰਨ ਰਕਸੇ ਨਾ ਰਕਸੇ ਵਲੇੇ ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋ  ਾਣਗੇ, ਅਕਸਿ ਰਬਨਾਂ 
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿੇ। 24 ਘੂੰ ਰਟਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪ੍ਤਾ ਿਰਹਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਮੌਤ ਿਾ ਰ ਆਿਾ ਿਤਿਾ ਹੈ। ਯੋ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਿੱਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹ  ਾਣਨਾ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀ ਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਕਵੇਂ ਕਿਨੀ ਹੈ ਿੇਿਿਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ।         
 

ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding Your Way)  ਰਕੱਟ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਿੱਰਿਆ ਯੋ ਨਾਵਾਂ 
ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ  ਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ 

 ਹਾਲੀਆ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹਲੁੀਏ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਿਤ ਰਕੱਟ  ੋ ਐਮਿ ੈਂਸੀ ਵਲੇੇ ਪ੍ੁਰਲਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ  ਾ ਸਕਿੀ ਹੈ  
 ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋਣ ਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਿਨ ਤੋਂ ਿੋਕਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਕਿਨ ਲਈ ਘਿ ਰਵੱਚ ਚੱੁਕੇ  ਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਿੱਰਿਆ ਕਿਮ  
 ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ   ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿੱਿਣ ਲਈ ਕਿਮ, ਰ ਵੇਂ ਰਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੇ ਮੈਰਿਕ 

ਅਲਿਟ ਸੇਫਲੀ ਹੋਮ (MedicAlert® Safely Home®) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿੀ ਵਿਤੋਂ  
  ਿੋਂ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲਾ ਰਵਅਕਤੀ ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋ  ਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ   
 ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋ  ਾਣ ਿੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਬਾਿੇ ਮਹੱਵਪ੍ ਿਨ ਟੋਟਕੇ  
 ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਿਣਾਂ ਬਾਿੇ ਸਿ ਤੋਂ ਨਵੀਂ  ਾਣਕਾਿੀ  
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ਪ੍ਰਾਂਤ ਓਨਟਾਰਿਓ ਪੁ੍ਰਲਸ ਕਾਲ  ਨ ੂੰ  ਵੀ ਧੂੰ ਨ ਿਾਸ਼ੀ ਿੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕ ਉਹ ਅਰ ਹੀ ਪੁ੍ਰਲਸ ਰਸਿਲਾਈ ਿਾ ਰਵਕਾਸ ਕਿ ਸਕਣ, ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾ ਅਤੇ ਉਸਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿ ਸਕਣ  ੋ ਿਟਕਣ ਿੀ ਿੋਕਥਾਮ ਨ ੂੰ  ਪੁ੍ਰਲਸ ਿੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਿੀ ਹੈ।  
 

ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ ਿੇ ਸੀ ਈ ਓ ਗੇਲ ਕੈਿੀ ਿਾ ਕਰਹਣਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ 
ਸੂੰ ਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋਣ ਿੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ  ੋਿਮਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਿੇਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ   ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ 
(Finding Your Way)  ਲਈ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਿਕਾਿ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿਿੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਕਉਂਰਕ ਅਸੀਂ  ਾਣਿੇ ਹਾਂ ਰਕ 
ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਿੇਿਿਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਿਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ  ਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਰਹੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਰਸਿਫ ਅੂੰਗਿੇ ੀ ਅਤੇ ਫਿੈਂਚ ਰਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਮੈਨਿੇਰਿੂੰ ਨ, ਕੈਨਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰ  ਾਬੀ ਰਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। ਟੀ ਵੀ, ਿੇਿੀਓ ਤੇ, ਰਪ੍ਰੂੰ ਟ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਸਾਿੀਆਂ ਬਹੁਿਾਸ਼ੀ 
 ਨਤਕ ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿੱਿਣ ਲਈ ਬਹੁਮੱੁਲੇ ਟੋਟਕੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਿਿੀਆਂ ਹਨ।”   
 

“ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding Your Way) ਓਨਟਾਰਿਓ ਿੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਲੈਨ ਫਾਿ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਿਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ 
ਲਈ ਿੋਸਤਾਨਾ, ਸਹਾਿਾ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਿਾਈਚਾਰਿਆਂ ਿਾ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਕਿਕੇ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਮਰਹਫ ਜ਼ ਿੱਿਣ ਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਿੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਕੇ ਰਕ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਿਾ ਿੇਣ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿੇਿਿਾਲ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਿਾ ਿੇਣਾ ਹੈ, 
ਓਨਟਾਰਿਓ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਰ ਆਿਾ ਰਸਹਤਮੂੰਿ ਹੋਣ ਿੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।”  
– ਮਾਿੀਓ ਸਿ ੀਓ, ਮਰਨਸਟਿ ਰਿਸਪ੍ੌਂਸੀਬਲ ਫਾਿ ਸੀਨੀਅਿਜ਼   
 

“ਸਾਿਾ ਟੀਚਾ ਓਨਟਾਰਿਓ ਿੇ ਸਾਿੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਸੁਰਨਸ਼ਚਤ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਪੁ੍ਰਲਸ ਅਫਸਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਟਕ ਗਏ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 
 ਵਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਰਸਿਲਾਈ ਿੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਮਜ਼ੋਿ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੀ ਸੁਿੱਰਿਆ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਰਹਫ ਜ਼ ਿੱਿਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਿ ਿਹੇ 
ਹਾਂ।”  
– ਮੈਿੇਰਲੂੰ ਨ ਮੇਰਲਓਿ, ਮਰਨਸਟਿ ਆਫ ਕਮਯ ਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਿਂ ਕਿੈਕਸ਼ਨਲ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ 
 

“ ਿੋਂ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਪ੍ਤਾ ਹੋ  ਾਂਿੇ ਹਨ, ਪੁ੍ਰਲਸ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਐਮਿ ੈਂਸੀ ਿੀ ਤਿਹਾਂ ਿੇਿਿੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਾਿਕ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding Your Way) ਰਕੱਟਾਂ ਿੇ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਨਾਿਤੀ  ਾਣਕਾਿੀ ਰਬਲਕੁਲ ਉਹੋ ਰ ਹੀ  ਾਣਕਾਿੀ ਹੈ 
ਰ ਸਿੀ ਪੁ੍ਰਲਸ ਨ ੂੰ  ਤਲਾਸ਼ ਕਿਨ ਿੀ ਰਕਰਿਆ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding Your Way) 
ਰਕੱਟਾਂ ਇੱਕ ਅਰ ਹਾ ਵਧੀਆ ਉਪ੍ਕਿਨ ਹੈ  ੋ ਪ੍ਰਿਵਾਿ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਵਚ ਪ੍ੁਰਲਸ ਿੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕਲੋ ਿੱਿ ਸਕਿੇ ਹਨ।” 
– ਬਿੇਂਟ ਟੋਮਰਲੂੰ ਨਸਨ, ਰਿਪ੍ਟੀ ਚੀਫ, ਓਪ੍ਿੇਸ਼ਨਜ਼, ਵਾਟਿਲ  ਿੀ ਨਲ ਪ੍ਰੁਲਸ ਸਿਰਵਰਸਜ਼, ਓਨਟਾਰਿਓ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਚੀਫਜ਼ ਆਫ 
ਪ੍ੁਰਲਸ ਿਾ ਪ੍ਰਤੀਰਨਧ ਕਿਿੇ ਹੋਏ (ਓ ਏ ਸੀ ਪ੍ੀ)। 
 

“ਚਾਿ ਸਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਮੇਿੀ ਪ੍ਤਨੀ ਮੈਿੀ, ਰ ਸ ਨ ੂੰ  ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਸੀ, ਿਾਤ ਿੇ ਰਵਚਕਾਿ, ਗਿੇਵਨਹਿਸਟ ਰਵੱਚ ਸਾਿੇ ਕੌਟੇ  
ਰਵੱਚੋਂ, ਬਾਹਿ ਰਨਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਾ ਰਿਆਲ ਿੱਿਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ  ਹਿ ਘੂੰ ਟੇ  ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਿ ਉਹ ਰਫਿ ਵੀ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲ 
ਗਈ। ਆਿਿਕਾਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਹਨੇਿੀ ਸੜਕ ਿੇ ਰਕਨਾਿ ੇਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ ਾਮੇ ਰਵੱਚ ਚੱਲਿੇ ਹੋਏ ਪ੍ਾਇਆ। ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ (Finding 

Your Way) ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਕੱਟ ਤੋਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲ ਸਕੀ ਹੁੂੰ ਿੀ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਯ ੋਨਾ ਬਣਾਈ 
 ਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਟਕਣ ਤੋਂ ਿੋਰਕਆ  ਾਏ। ਮੈਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਿੇਿਿਾਲ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੇ ਨਾਲ 
ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿਕੇ ਇੱਕ ਸੁਿੱਰਿਆ ਰਕੱਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਿੀ ਸਲਾਹ ਿੇਵਾਂਗਾ।” 
– ਕੀਥ ਹਾਿਵੀ, ਕੇਅਿਰਗਵਿ, ਰਮਸੀਸਾਗਾ, ਓਨਟਾਰਿਓ 

 
 
 



 
 

 

 

Media Contact : 
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ਆਓ ਆਪ੍ਣਾ ਿਾਹ ਲਿੀਏ  (Finding Your Way) ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਰ ਆਿਾ  ਾਣਨ ਲਈ , www.FindingYourWayOntario.ca ਤੇ  ਾਓ  ਾਂ 
www.alzheimerontario.ca ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ। 
 
 
1. R. Hopkins, Geriatric Psychiatry Programme, Clinical/Research Bulletin, Number 16, 2010 
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ਓਨਟਾਰਿਓ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਸਕੈਿੀਟਿੇੀਅਟ ਬਾਿ ੇ 
 

ਓਨਟਾਰਿਓ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਸੈਕਿੀਟੇਿੀਅਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਕੇ ਓਨਟਾਰਿਓ ਿੇ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੇ  ੀਵਨ ਿੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਮ 
ਕਿਿਾ ਹੈ : 

 ਅਰ ਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਿਾ ਰਵਕਾਸ  ੋ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਿਾ ਕਿਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ,ਰਸਹਤਮੂੰਿ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਤ  ੀਵਣ  ੀਣ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿੀਆਂ ਹਨ।  

 ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਲਈ ਸਾਿਕਾਿ ਿਿ ਰਵੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ  ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਿੇ ਰਵਕਾਸ ਬਾਿੇ ਸਲਾਹ ਿੇਣਾ।  
 ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਨ ੂੰ   ਿ ਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ੀਣ ਿੇ ਰਸਹਤਮੂੰਿ ਤਿੀਰਕਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧਿੀ ਉਮਿ ਬਾਿੇ ਲੁੜੀਂਿੀ  ਾਣਕਾਿੀ ਿੇਣਾ।    
 ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਿੁਆਿਾ ਪ੍ਰਿਵਾਿਾਂ, ਿਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰਿਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਵੱਚ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਿਨ ਯੋਗਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।  
 ਪ੍ਰਾਂਤ ਿਿ ਰਵੱਚ ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ  ਲਈ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਿੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਿੱਿਣਾ।  

ਸੈਕਿੀਟੇਿੀਅਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਿਜ਼ ਓਨਟਾਰਿਓ ਬਾਿੇ ਹੋਿ  ਾਣਕਾਿੀ ਲਈ www.ontario.ca/seniors ਤੇ  ਾਓ  
 

 

ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸਸੁਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ ਬਾਿ ੇ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰਿਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਿੀ ਸਿ ਤੋਂ ਮ ਿਹਲੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ   ੋਅਲਜ਼ਾਈਮਿ ਿੀ ਰਬਮਾਿੀ ਅਤੇ ਿ ਸਿੇ 
ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆਜ਼ (dementia) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ  ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਓਨਟਾਰਿਓ ਿਿ ਰਵੱਚ 38 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਿੇ 
ਨ ੈੱਟਵਿਕ ਿੇ ਨਾਲ,ਅਸੀਂ ਰਿਮੇਨਸ਼ੀਆ (dementia) ਨਾਲ  ੀ ਿਹ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਹੀਂ ਹੈਲਪ੍ ਫਾਿ ਟ ਿੇ 
(Help for Today) ਪ੍ੇਸ਼ ਕਿਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਇਲਾ  ਲੱਿਣ ਲਈ ਿੋ  ਨ ੂੰ  ਫੂੰ ਿ ਕਿਕੇ ਹਪੋ੍ ਫਾਿ ਟਮੁਾਿ ੋ(Hope for 

Tomorrow…®)ਪੇ੍ਸ਼ ਕਿਿੇ ਹਾਂ।         
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