
ਸੀ ਪੀ ਏ ਤਥੱ ਸੀਟ

ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰੇੀ

ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੱ ਦਰੇੀ ਕੀ ਹ?ੈ
ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰੇੀ, ਜਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਡੀ. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਜਦੋਂ ਕਈੋ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦ ੇਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੱ ਦਰੇੀ 
ਵਦਖਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦਰੇੀ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਛ ੇਮਹੀਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ 
ਰਵਹਦੰੀ ਹ।ੈ ਦਰੇੀ ਬੋਲੀ, ਵਹਲੱ-ਜੁੱਲ, ਸੋਚ, ਭਾਿਿਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ 
ਹਰੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੱ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਕਾਰਨ
ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰੇੀ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਸੰਭਿ ਕਾਰਿ ਹਿ। ਉਹਿਾਂ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

• ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਿਮ ਲੈਣਾ

• ਵਜਿਸੀ ਹਾਲਾਤ

• ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਤੁਰਤੰ ਬਾਅਦ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ

• ਿਖੇਣ, ਸਣੁਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿਚੱ ਮਸੁ਼ਵਕਲਾਂ

• ਵਦਮਾਗ ਵਿਚ ਸੱਟ ਜਾਂ ਲਾਗ

• ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹਣੋਾ

• ਵ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਮਹੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਆਰ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ

• ਕੁਪੋਸ਼ਣ।

ਲੱਛਣ
ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ  
ਉਪੱਰ ਿਲੱ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦ ੇਹਿ, 
“ਮਾਮਾ” ਅਤ ੇ“ਡਡੈਾ” ਿਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦ ੇਹਿ, ਸਾਧਾਰਣ 
ਬੇਿਤੀਆਂ ਿੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹਿ, ਅਤ ੇਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ 
ਿੂੰ  ਿਖੇਦ ੇਹਿ ਤਾਂ ਮਸੁਕਰਾ ਸਕਦ ੇਹਿ।

ਦ ੋਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਿਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦ ੇ
ਹਿ, ਟਢੇਾ ਮੇਢਾ ਵਲਖ ਸਕਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹਿ ਜਦੋਂ 
ਕੁਝ ਿਾ ਕਰਿ ਿੂੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਵਤਿੰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ-ਉਤਰ 
ਸਕਦ ੇਹਿ, ਛੋਟ ੇਿਾਕਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ ਅਤ ੇਦਜੂੇ 
ਬੱਵਚਆਂ ਵਿਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਵਦਖਾ ਸਕਦ ੇਹਿ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਬੱਚੇ ਆਮ ਤਰੌ ਤ ੇਕੁਦੱ ਸਕਦ ੇਹਿ, 
ਰਗੰਦਾਰ ਪੈਿਵਸਲ ਫੜ ਸਕਦ ੇਹਿ, ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇ
ਹਿ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਪੱੜ ੇਆਪ ਉਤਾਰ ਸਕਦ ੇਹਿ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਿ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਿੂੰ  ਪਰੂਾ ਿਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹ,ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਵਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ ਜਾਂ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਸ ਿੂੰ  
ਿਖੋੇ। ਉਹ ਕਾਰਿਾਂ ਿੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਿ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੂੰ  ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ। ਇਹ ਵਜੰਿਾ ਜਲਦੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ 
ਦੀ ਪਰੂੀ ਸਮਰਥੱਾ ਤ ੇਪਹੁਚੰਣ ਲਈ ਉਿੱਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਸੀ ਪੀ ਏ ਵਿਚੱ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜੰਵਿਆ,ਂ ਵਨਆਵਣਆ,ਂ ਵਕਸੋਰਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾਂ 
ਦੀ ਅਰਾਿਦਹੇ ਅਤ ੇਸੁਤਤੰਰ ਵ਼ੰਦਗੀ ਵਜਉਣ ਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜੋ 
ਵਨਉਰੋਲੌਜੀਕਲ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਵਜਉਦਂ ੇਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਥੈਰਪੇੀ 
ਟੀਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ,ਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਵਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ।



ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਵਚਵਕਤਸਾ
ਆਦਰਸ਼ਕ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਇਕੱ ਬਹ-ੁਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਿ:

• ਜੀ ਪੀ ਅਤ ੇਕੁਝ ਮਾਹਰ

• ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਥੈਰਵੇਪਸਟ

• ਵਫ਼ੀਓਥੈਰਵੇਪਸਟ

• ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਵਜਸਟ।

ਇਹ ਬਹ-ੁਅਿੁਸ਼ਾਸਿੀ ਟੀਮ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤ ੇਕਮ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਗੇੀ, 
ਅਤ ੇਯੋਜਿਾ ਵਤਆਰ ਕਰਿ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

• ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਹੈ

• ਸਧੁਾਰ ਿੂੰ  ਿਖੇਣ ਲਈ ਵਿਯਮਤ ਮਲੁਾਂਕਣ

• ਕੁਝ ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾ਼ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ।

ਰਗੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਜੇ ਵਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਵਿਚੱ ਦਰੇੀ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚੱ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ ੈਵਕ ਵਕਓ।ਂ ਜੀ ਪੀ ਪਵਰਿਾਰ ਿੂੰ  ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੱਵਚਆਂ ਦ ੇਮਾਹਰ 
ਕਲੋ ਭਜੇ ਦਿੇਗੇਾ। ਵਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ ਲੈ ਕ ੇਬੱਚੇ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਿਗੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਿ, ਵਜਸ ਵਿਚੱ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਿ

• ਸਣੁਿ, ਆਿਾ਼, ਬੋਲਣ ਅਤ ੇਿ਼ਰ ਦਾ ਟੈਸਟ

• ਖੂਿ ਦੀ ਜਾਂਚ

• ਵਜਿਸੀ ਟੈਸਟ

• ਸਰੀਰਕ ਅਸਧਾਰਣਤਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ ਲਈ ਸਕਿੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਉਡਂ ਅਤ ੇ
ਐਕਸਰੇ

• ਮਿੋਵਿਵਗਆਿਕ ਮਲੁਾਂਕਣ।

ਕਈ ਿਾਰ, ਕਾਰਿ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਕਦ ੇਕਦਾਈ ਂਇਹ ਿਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।  

ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਿਾਲੀ ਦਰੇੀ ਨਾਲ ਵਜਓਣਾ
ਵਕਹੜ ੇਇਲਾਜ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਿ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਡਾਕਟਰਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਿਾ ਬਹਤੁ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਿਾਲ 
ਵਕ ਸਧੁਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਮਹਤੱਿਪਰੂਣ ਤਰੌ ਤ,ੇ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰੇੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਿ , ਜਦੋਂ 
ਵਕ ਕੁਝ ਬਚਪਿ ਵਿਚੱ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿ ਜਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਿ। 
ਮਿੋਵਿਵਗਆਿੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਉਹਿਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਭਾਿਿਾਤਮਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਿ ਜੋ ਇਸ ਿਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਹਿ ਵਕ ਗਲੋਬਲ 
ਵਡਿਲੈਪਮੈਂਟ ਦਰੇੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਉਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਜੀਿਿ ਿੂੰ  ਵਕਿੇਂ 
ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਗੇਾ।

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

 ਸਾਨੰੂ 1300 888 378 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ

 ask@cerebralpalsy.org.au ਤ ੇਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 ਵਖੋੇ cerebralpalsy.org.au

ਦਭੁਾਸੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਰੌਾਨ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਦਭੁਾਸੀਏ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਿੁਫਤ ਵਦਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਐਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੱ ਸਾਿਲ 

ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ।

Language


