
ਸੀ ਪੀ ਏ ਤਥੱ ਸੀਟ

ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵਾ

ਦਿਮਾਗ ਿਾ ਲਕਵਾ ਕੀ ਹ?ੈ
ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਸੀ ਪੀ, ਇਕੱ ਸਮਹੂਿਕ ਸ਼ਬਦ ਿ ੈਜੋ ਹਕ ਹਕਸੇ 
ਹਿਗਾੜ ਦ ੇਸਮਿੂ ਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਹਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦ ੇਹਿਲੱਣ 
-ਜੁਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਦਾ ਅਰਥ 
ਿ ੈ‘ਹਦਮਾਗ ਦਾ’ ਅਤ ੇਪਾਲਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਿ ੈ‘ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਿਚੱ 
ਹਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ’।  

ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵ ੇਿੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ
ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦ ੇਹਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਇਸ 
ਲਈ ਇਿ ਇਕੱ ਹਿਅਕਤੀ ਦ ੇਆਸਣ, ਹਿਲੱ-ਜੁੱਲ ਅਤ ੇਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਹਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿਾ ਿੁਦੰਾ ਿ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਦਖੇਣ, ਸਣੁਨ, ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਹਸੱਖਣ ਦੀਆਂ 
ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਿੀ ਿੁਦੰੀਆਂ ਿਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ  ਹਮਰਗੀ ਿੀ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ

ਗੰਭੀਰ ਹਕਸਮ ਦ ੇਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿ ੇਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਹਨਗਲਣ, ਸਾਿ ਲੈਣ ਅਤ ੇਖਾਣ ਹਿਚੱ 
ਮਸੁ਼ਕਲ ਿੀ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਹਸਰ ਅਤ ੇਗਰਦਨ ਨੂੰ  ਹਨਯੰਤਹਰਤ ਕਰਨ 
ਹਿਚੱ ਮਸੁ਼ਕਲ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਬਲੈਡਰ (ਹਪਸ਼ਾਬ ਿਾਲੀ ਥੈਲੀ/ਮਸਾਨਾ) ਅਤ ੇ
ਅੰਤੜੀਆਂ ਹਿਚੱ ਮਸੁ਼ਕਲ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ।ੈ

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਹਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕੱ ਪਾਸਾ ਦਸੂਰ ੇਨਾਲੋਂ ਬਿਤੁ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਿਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਿਧੇਰ ੇਪ੍ਰਭਾਹਿਤ ਿੁਦੰੀਆਂ ਿਨ।

ਿਰ ਹਿਅਕਤੀ ਿਖੱਰਾ ਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਇਕ ਹਿਅਕਤੀ ਦ ੇਇਕ ਿਥੱ ਹਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿ ੋਸਕਦੀ 
ਿ ੈਅਤ ੇਹਲਖਣਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦ ੇਤਸਮੇ ਬੰਨ੍ਣ ਿਰਗੇ ਕਮੰ ਮਸੁ਼ਕਲ ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ। 
ਹਕਸੇ ਿਰੋ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤ ੇਬਿਤੁ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਈੋ 
ਹਨਯੰਤਰਣ ਨਿੀਂ ਿ ੋਸਕਦਾ ਅਤ ੇਉਸ ਨੂੰ  ਹਦਨ ਰਾਤ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੁਦੰੀ ਿ।ੈ

ਕਾਰਨ
ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿ ੇਿਾਲੇ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਅਤ ੇਕਈੋ 
ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਇਿ ਹਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਿੁਦੰਾ ਿ,ੈ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਜਦੋਂ 
ਮਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਿੁਦੰੀ ਿ ੈਜਾਂ ਹਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਪਹਿਲੇ ਮਿੀਨੇ ਹਿਚੱ।

ਦਕਹੜ ੇਬੱਦਿਆਂ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਜੋਖਮ ਹੁਿੰਾ ਹ?ੈ

ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ  ਦਸੂਹਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰ ੇਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿਾ ਿਣੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿੁਦੰਾ ਿ ੈਜੇ:

• ਉਿ ਮੁੰਡ ੇਿਨ
• ਉਿ ਛੋਟ ੇਆਕਾਰ ਦ ੇਪੈਦਾ ਿੁਦੰ ੇਿਨ
• ਉਿ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਿੁਦੰ ੇਿਨ
• ਉਿ ਜੁੜਿਾਂ ਜਾਂ ਹਤਨੰਾਂ ਬੱਹਚਆਂ ਹਿਚੋਂ ਇਕ ਿਨ
• ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦਰੌਾਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
• ਜਨਮ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਕਈੋ ਸਮੱਹਸਆ ਸੀ।

ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿ ੇਿਾਲੇ ਲਗਭਗ 1% ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਭਰਾ ਜਾਂ ਭਣੈ ਿਣੋਗੇ ਹਜਿਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਿੀ 
ਸਮੱਹਸਆ ਿਿੋਗੇੀ।

ਸੀ ਪੀ ਏ ਦਵਿੱ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੰਦਮਆ,ਂ ਦਨਆਦਿਆ,ਂ ਦਕਸੋਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਿੀ ਅਰਾਮਿਹੇ ਅਤ ੇਸੁਤਤੰਰ ਦ਼ੰਿਗੀ ਦਜਉਿ ਦਵਿੱ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿ ੇਹਾਂ ਜੋ ਦਨਉਰੋਲੌਜੀਕਲ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਦਜਉਿਂ ੇ
ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਥੈਰਪੇੀ ਟੀਮਾਂ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਦਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ 
ਤਰੀਦਕਆਂ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨਿ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਦਕ ਅਸੀਂ ਦਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾ,ਂ  
ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਿ ੇਦਵਕਾਸ ਦਵਿੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾਂ।

ਲੱਛਿ
ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿ ੇਦ ੇਸਾਰ ੇਲੱਛਣ ਜਨਮ ਿਲੇੇ ਹਦਖਾਈ ਨਿੀਂ ਹਦਦੰ ੇ
ਿਨ। ਨਿਜੰਹਮਆਂ ਅਤ ੇਬੱਹਚਆਂ ਦ ੇਹਿਕਾਸ ਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਲੱਛਣ 
ਿਧੇਰ ੇਸਪੱਸ਼ਟ ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ।

ਦਨਆਿੇ (ਨਵਜੰਮੇ)

ਹਦਮਾਗੀ ਅਧਰਗੰ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ:

• ਚੁੱਕਣ ਤ ੇਹਪਲਹਪਲੇ ਮਹਿਸਸੂ ਿਣੋ
• ਆਪਣੇ ਹਸਰ ਨੂੰ  ਉਪੱਰ ਚੁੱਕ ਕ ੇਨਾ ਰਖੱ ਸਕਣ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਰੜੀਆਂ ਮਹਿਸਸੂ ਿੁਦੰੀਆਂ ਿਨ
• ਹਿਕਾਸ ਿਲੌੀ ਿੁਦੰਾ ਿੈ
• ਦੁਧੱ ਚੁੰਘਣ ਜਾਂ ਹਨਗਲਣ ਹਿਚੱ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆਉਦਂੀ ਿੈ
• ਉਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ  ਿੀ ਿਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇ

ਿਨ
• ਬਿਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਨਿੀਂ ਕਢੱਦੇ
• ਤੁਿਾਡ ੇਿਲੱ ਬਿਤੁਾ ਹਧਆਨ ਨਿੀਂ ਹਦਦੰ।ੇ

ਬੱਿੇ

ਬੱਹਚਆਂ ਦ ੇਸਰੀਰਕ ਹਿਕਾਸ ਹਿਚੱ ਦਰੇੀ ਿ ੋਸਕਦੀ ਿ:ੈ

• 12-18 ਮਿੀਹਨਆਂ ਦ ੇਹਿਚ ਨਾ ਤੁਰਨਾ
• ਸ਼ਬਦ ਨਿੀਂ ਬੋਲਣੇ ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਿਾਕਾਂ ਨੂੰ  24 ਮਿੀਹਨਆਂ ਤਕੱ 

ਨਿੀਂ ਬੋਲਣਾ
• ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹਜਸ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਮਸੁ਼ਕਲ ਿੈ
• ਕੁਝ ਹਕਸਮ ਦ ੇਭਜੋਨ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਹਿਚੱ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆਉਦਂੀ ਿ।ੈ

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉਤੱ ੇਨਿੀਂ ਪਿੁਚੰ ਹਰਿਾ ਿ,ੈ  
ਜਾਂ ਜੇ ਉਿ ਹਦਮਾਗੀ ਅਧਰਗੰ ਦ ੇਇਨ੍ਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਹਿਚੋਂ ਕੁਝ 
ਹਦਖਾਉਦਂ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਿਾਲੀ ਨਰਸ ਜਾਂ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ

Punjabi



ਰਗੋ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਿਾ
ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਾਲਤ ਿ।ੈ ਕਈ ਿਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹਿਚ 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਮਾਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 
ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਹਕਉਹਂਕ ਬੱਚੇ ਹਿਚੱ ਿਲਕ ੇਰਪੂ ਦੀ ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ ਿੁਦੰੀ 
ਿ,ੈ ਪਰ ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਹਕਉਹਂਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ  ਇਿ ਸਹੁਨਸ਼ਹਚਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿੁਦੰੀ ਿ ੈਹਕ ਇਿ ਕਈੋ ਿਰੋ ਸਹਥਤੀ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ

ਕਈ ਿਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ਹਿਲੱ-ਜੁੱਲ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਿੁਦੰਾ ਿ,ੈ ਹਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੰਜ ਹਮੰਟਾਂ 
ਦਾ ਿੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਕੱ ਹਸਿਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਿ ੈਹਕ ਬੱਚਾ 
ਹਕਿੇਂ ਹਿਲੱਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਿੀਹਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਜੇ ਆਮ ਹਿਲੱ -ਜੁੱਲ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਿ ਸਝੁਾਅ ਹਮਲਦਾ ਿ ੈਹਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  
‘ਹਦਮਾਗੀ ਲਕਿਾ ਿਣੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿੈ’, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਸਿਾਇਤਾ ਹਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਿ ੋਸਕ ੇ
ਸ਼ਰੁ ੂਿ ੋਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਇਲਾਜ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਲਈ ਰਗੋ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਚੰਤਤ ਿ,ੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 
ਜੇ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਿਲੱ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਕ ਿਰੋ ਸਲਾਿ ਲਓ।

ਡਾਕਟਰ ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵ ੇਿਾ ਪਤਾ ਦਕਵੇਂ ਲਗਾਉਿਂ ੇਹਨ?

ਉਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਕਿੇਂ ਮਹਿਸਸੂ ਿੁਦੰੀਆਂ ਿਨ, 
ਿਲੱ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਧਆਨ ਦਣੇਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਿੀ ਹਕਸੇ ਿੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਦੁਰਾ ਨੂੰ  ਲੱਭਣਗੇ ਜਾਂ 
ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ  ਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜਆਦਾ ਤਰਜੀਿ ਦੇਂਦਾ ਿ।ੈ

ਉਿ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਿਰਗੇ ਸਕਨੈ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਅਤ ੇ
ਉਿ ਤੁਿਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੀਆਂ ਹਚੰਤਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਸਣੁਨਗੇ।

ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵ ੇਨਾਲ ਦਜਓਿਾ
ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣਾ ਬਿਤੁ ਤਣਾਅ ਪਰੂਕ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਕੁਝ ਮਾਪੇ 
ਸੋਚਦ ੇਿਨ ਹਕ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਕ ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਕਰਕ ੇਿਇੋਆ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਸੱਚ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਜੋ ਿ ੋਹਰਿਾ ਿ ੈਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿਏੋਗੀ। ਇਕੱ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਹਿਹਗਆਨਕ, ਸਲਾਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ 
ਅਤ ੇਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ ਅਲਾਇੰਸ (ਗਠਜੋੜ ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਤੁ ਮਦਦਗਾਰ ਿ ੋ
ਸਕਦਾ ਿ।ੈ 

ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਦਿਦਕਤਸਾ
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਸਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਜ਼ੀ ਿਾਲੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਇਕੱ ਬਿ-ੁ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਜਸ ਹਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਿ ੋਸਕਦ ੇਿਨ:

• ਜੀ ਪੀ
• ਮਾਿਰ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਬੱਹਚਆਂ ਦ ੇਮਾਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਹਨਊਰਲੋੋਹਜਸਟ, ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਿਰੋ
• ਇਕੱ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਥੈਰਹੇਪਸਟ ਜੋ ਬੱਹਚਆਂ ਦੀ ਕਮੰਾਂ ਹਿਚ ਹਜਿੇਂ ਹਕ  ਸਤੁਤੰਰ ਰਪੂ ਹਿਚੱ 

ਕਪੱੜ ੇਪਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਜੋਨ ਖਾਣ ਹਿਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਜੋ 
ਢਕੁਿੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਬਾਰ ੇਸਲਾਿ ਦ ੇਸਕਦਾ ਿੈ

• ਇਕੱ ਹਿਜ਼ੀਓਥੈਰਹੇਪਸਟ ਜੋ ਬੱਹਚਆਂ ਨੂੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਚੁੱਕਣ ਅਤ ੇਚੱਲਣ ਹਜਿ ੇਿਨੁਰਾਂ 
ਹਿਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਅਤ ੇਮਾੜ ੇਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
ਿਰਗੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਨਹਜੱਠ ਸਕਦਾ ਿੈ

• ਇਕੱ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਹਜਸਟ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਹਿਕਾਸ ਹਿਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਬੋਲੀ 
ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ

• ਇਕੱ ਬਾਲ ਮਨੋਹਿਹਗਆਨੀ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਕਾਸ ਿਲੱ ਹਧਆਨ ਦ ੇਸਕਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇ
ਹਿਿਿਾਰਕ ਜਾਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਮੱਹਸਆਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ

• ਇਕੱ ਆਡੀਓਲੋਹਜਸਟ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦ ੇਸਣੁਨ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤ ੇਸਲਾਿ ਦ ੇਸਕਦਾ ਿੈ
• ਇਕ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਹਦਅਕ ਅਹਧਆਪਕ, ਜੋ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਅਰਲੀ 

ਇਟੰਰਿੈਂਸ਼ਨ ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤ ੇ
ਸਕੂਲ ਹਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ

ਬਿ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਗੇੀ, 
ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦ ੇਪਹਰਿਾਰ ਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਗੇੀ। ਇਸ ਹਿਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿ:ੈ

• ਇਸ ਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨਾ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਿੈ
• ਸਧੁਾਰ ਨੂੰ  ਿਖੇਣ ਲਈ ਹਨਯਮਤ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਇਕੱ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਕੁਝ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਿਭੁਾਸੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
ਿਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਭੁਾਸੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ 
ਦਿਤ ੇਜਾਂਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਡੀ ਆਈ 

ਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦਵਿੱ ਸਾਮਲ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਹਨ।

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

 ਸਾਨੰੂ 1300 888 378 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ

 ask@cerebralpalsy.org.au ਤ ੇਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 ਵਖੋੇ cerebralpalsy.org.au


