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ਉਮਰ ਵਧਣ ‘ਤ ੇਸਰੁੱਖਿਅਤ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ

ਉਮਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਝ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਇਕ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਚਾਲਕ ਬਣ ੇਰਹਿਣ ਦੀ 
ਕਿਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ।
ਕਈ ਬਜ਼ਰੁਗ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਚਾਲਕ ਬਣ ੇਰਹਿਦੰ ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਬਧੰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਲਾਤਾ ਂਤੋ ਂਬੱਚਣ ਲਈ ਫਸੈਲੇ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਯਗੋਤਾਵਾ ਂ
‘ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਝੁ ਕਿਰਿਆਵਾ ਂਨੂ ੰਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਬਣਾ 
ਦਿਦੰ ੇਹਨ। ਉਨਹ੍ਾ ਂਬਦਲਾਵਾ ਂਨੂ ੰਪਛਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ 
ਹ ੈਜ ੋਸਰੁੱਖਿਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਗੋਤਾ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

• ਨਜ਼ਰ: ਤਹੁਾਡ ੇਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਚਮਕ ਵਖੇ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਉਸਨੂ ੰਹਨਰੇ ੇ‘ਚ ਵਖੇਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ‘ਚ 
ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਸਰੀਰਕ: ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਕਮਜ਼ਰੋ, ਅਗੰਾ ਂ
ਵਿੱਚ ਅਕਡ਼ਾ, ਦਰਦ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਾ ਂਹਲੌੀ-
ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਬੋਧ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਪਰ੍ਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇ
ਸਦੱਸ ਨੂ ੰਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ੁਕਲ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਲਕਾਂ 
ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ

Ted ਨੂੰ ਮਿਲੋ...

Ted 81 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਪਿੱਛਲ ੇਸਾਲ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਇਕ ਛਟੋੀ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰ 
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। Ted ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ 
ਵਧੇਰਾ ਤਣਾਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਦੂਜੇ ਚਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। Ted 
ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਕੀ ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੂ ੰਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ?

ਕਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 
ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੈ।
ਆਪਣ ੇਸੂਬ ੇ‘ਚ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਸਬਧੰੀ ਕਾਇਦਿਆ ਂ
ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਟੋਰ ਵਹਿਕਲ ਲਾਇਸਸੰਿਗੰ 
ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।
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ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦੀਆ ਂ
ਨੀਤੀਆਂ

ਸਾਰ ੇਚਾਲਕ ਆਪ ਡਰਾਇਵਿਗੰ ਸਬਧੰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਲਾਤਾ ਂ
ਦਾ ਸਾਮਹ੍ਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇੱਥ ੇਕਝੁ ਨੀਤੀਆ ਂਦੱਸੀਆ ਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਅਜਿਹਾ ਗੱਡੀ ਚੁਣ ੋਜਿਸਨੂ ੰਚਲਾਉਣਾ ਸਖੌਾ ਹਵੋ,ੇ ਜਿਵੇ ਂ
ਸਵਚੈਲਿਤ ਸਚੰਾਰ ਜਾ ਂਮਆੁਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਯਗੋ ਸੀਟਾ ਂ
ਵਾਂਗ ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਗੰੀ ਚਾਲ ੂਹਾਲਤ ‘ਚ 
ਹੈ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦ ੇ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ

• ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਕਿਸ ੇਸਦੱਸ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

• ਕੀ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ?

• ਕੀ ਦੂਜੇ ਚਾਲਕ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਉਸ ‘ਚ ਡਰਾਇਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਉਹ ਰੁੱਕਣ ਦੇ ਚਿਨੰਹ੍ ਜਾ ਂਟ੍ਰਫ਼ੈਿਕ ਲਾਇਟਾ ਂਛੱਡ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
• ਕੀ ਉਹ ਗਸੈ ਅਤ ੇਬਰ੍ਕੇ ਪੈਡਲਾ ਂ‘ਚ ਉਲਝ ਜਾਦਂ ੇਹਨ?
• ਕੀ ਉਸਨੰੂ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਜਾ ਂਮਿਲਣ ‘ਤ ੇਸਮੱਸਿਆ ਹੁਦੰੀ 

ਹੈ?
• ਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ‘ਚ 

ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਜਕੇਰ ਇਹ ਚਤੇਾਵਨੀ ਚਿਨੰਹ੍ ਤਹੁਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸ਼ਾਉਦਂ ੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 
‘ਚ ਕਝੁ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੀਟ, ਸਟੀਰਿੰਗ ਵੀਲ ਅਤੇ 
ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 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
• ਜਕੇਰ ਤਸੁੀ ਂਲਬੰੀ ਦਰੂੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਰੁੱਕ 

ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ
• ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਓ
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦ ੇਹ ੋਕਿ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਢਗੰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਨੂ ੰ
ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂਂ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਕਬੂਲਣ ‘ਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹਵੋ ੇਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯਗੋਤਾ 
ਹਣੁ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਂਹ,ੈ ਤਾ ਂਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸਾ ਂਅਤ ੇ
ਦੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ 
ਮੁੱਦਾ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾ ਂ‘ਚ ਲਣੈਾ ਪੈਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਸ਼ੁਕਲ 
ਕਮੰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਤਹੁਾਨੂ ੰਸਮਾ ਂਰਹਿਦੰ ੇਆਪਣ ੇਆਪ 
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ – ਪਰਿਵਾਰ 
ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਓਕਯੁਪੇਸ਼ਨਲ 
ਥਰਪੈਿਸਟਸ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਰਾਇਵਰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟਸ਼ੇਨ 
ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟਸ
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ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਅਜਿਹਾ ਕਈੋ ਸਮਾ ਂਆ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜਦਂੋ ਤਸੁੀ ਂਇਹ ਮਹਿਸਸੂ 
ਨਾ ਕਰ ੋਕਿ ਤਹੁਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 
ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹ ੈਜਾ ਂਉਸਨੂ ੰਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹ ੈਕਿ 
ਹਣੁ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀ ਂਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ: ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

• ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
 – ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ
 – ਸਥਾਨਕ ਜਾ ਂਖਤੇਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵੇਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਵੇਾਵਾ ਂਪਸ਼ੇ ਕਰਨ 

ਮਦਦ ਲੈਣਾ
• ਇਕ ਓਕਯੁਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਪਿਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 

ਡਰਾਇਵਰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟਸ਼ੇਨ ਸਪਸ਼ੇਲਿਸਟ ਡਰਾਇਵਿਗੰ 
ਦਾ ਮਲੁਾਕਂਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਡਰਾਇਵਿੰਗ 
‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਆਵਾਜਾਈ ਦ ੇਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣ 
‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇਕ ਚਾਲਕ ਸਚੂਨਾ ਸਸ਼ੈਨ(ਕਾਰਜਕਾਲ) ਜਾ ਂਰਿਫ਼ਰ੍ਸ਼ੈਰ 
ਕੋਰਸ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?

Ted ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

Ted ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 
ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਮੂਹ ਲੱਭ 
ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ Ted ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਜਕ ਆਯਜੋਨਾਂ ਲਈ ਲ ੈਜਾਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤ ੇ
Ted ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ
Ted ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਰਿਫ਼ਰ੍ਸ਼ੈਰ ਕਰੋਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਣੈ 
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਏੋ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ਂਤੋ,ਂ 
ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 
ਉਹ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ 
ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕਦ ੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਰੋ ਸਦੱਸ ਜਾ ਂ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਨਾ ਝਿਜਕੋ।

• ਜਦੋ ਂਹਰ ਕੋਈ ਤਣਾਮਕੁਤ ਹਵੇੋ ਅਤ ੇਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

• ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹਏੋ ਆਪਣ ੇਪਰਿਵਾਰ ਦ ੇਸਦੱਸ ‘ਤ ੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ

• ਸਮੇ ਂਦ ੇਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬਧੰੀ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ 
ਵਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿੱਖਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ

• ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਛੱਡੋ

• ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ
• ਜਕੇਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਵੇੋ ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂ ੰਚਾਬੀਆਂ ਲਣੈ ਦੀ ਲੜੋ ਪ ੈ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਦੁਾਇਕ ਸਵੇਾਵਾ ਂਲਈ ਬਲ ੂ
ਪੇਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

• ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਅਤੇ 
ਸਹਿਜ ਬਣੋ
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ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
www.caot.ca

ਵਸੀਲੇ

ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਮਜੂੌਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਿਸ ੇਸਿਹਤ 
ਸਭੰਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾ ਂਨਹੀ ਂਲੈਦਂੀ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਂਸਮਝੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਪੜਹ੍ੀ ਕਿਸ ੇਵੀ ਗੱਲ ਵਜਂੋ ਪਸ਼ੇਵੇਰ ਸਿਹਤ ਸਭੰਾਲ ਸਲਾਹ 
ਦੀ ਉਪੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਇਸ ਬਰਸ਼ੋਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਬਲਿਕ ਹਲੈਥ ਏਜਸੰੀ ਆਫ਼ ਕਨੈਡੇਾ ਵੱਲੋ ਂਵਿੱਤੀ ਯਗੋਦਾਨ ਰਾਹੀ ਂਮਮੁਕਿਨ 
ਹ ੋਪਾਇਆ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਪਬਲਿਕ ਹਲੈਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ 
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

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.

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


