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استعمالدا  معذوراں دی کرسی – آؤٹ ڈور  
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 
 :پیش لفظ

کرنا پے سامنا دا مشکالت  وچ بعضز چالن دے مقامات اور معذوراں دی کرسی باہردے گھر دے مریضاں نوں فالج 
ے، جیسا کہ ریمپس، ا داوضاحت کردی استعمال دے  معذوراں دی کرسی دے مریضان لئیکتابچہ فالج  ایہہ۔ سکدا اے
 ۔نوں مدد فراہم کرناصارفین  نالحوالے دے  چڑھناور  اترناں اور کار حوالہبغرض اور ، ںافٹ پاتھ

 

 نکاتدے یاد رکھن  توں پہلے دھکیلن نوں معذوراں دی کرسی

 یں۔ن جمے نالمضبوطی اور پاؤں فٹ ریسٹ دے آیا کہ صارف   .1

 ۔دے مابین پھنسے نیںہتھ اسپوکس دے آیا صارف طرف توجہ دیو کہ اس   .2
 ۔نوں بند کیتا گیا اے کہ آیا اس و، پڑتال کر لیوے تےاگر کوئی سیٹ بیلٹ ہو  .3
 ۔ونکہدا تیار رہن  نوں ساکرو اور آگاه  جائے تے، صارف نوںجب سب تیار ہو   .4

 

 طریقہ کاردا معاونت دی حوالے سے صارف دے کو دھکیلنے  معذوراں دی کرسی

 چڑھائی تے  (1)

  ۔تھمدا اے اور کمر نوں سدھا رکھدا اے نوںنگہبان ہینڈل 

 
 تےاترائی  (2)

  اے، اور ا دھا رکھدس دا اے، کمر نوںطرف دھکیلدی پچھے  نوں کرسیمعذوراں دی  دے نالنگہبان آہستگی
 ۔نال دیکھدا اےطرف باقاعدگی پچھے دی 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

USAGE OF WHEELCHAIR - OUTDOOR_PAKISTANI PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

 چڑھنااور فٹ پاتھ  (3)

 :طریقہ
، دی طرف دباؤنیچے  ہتھاں توںدونوں  نوں۔ ہینڈلز کروطرف دی رخ فٹ پاتھ دا  معذوراں دی کرسی  .1

 ۔نوں موڑو اور معذوراں دی کرسیمناسب طور اور ، اور اک پیر رکھوریکالئننگ لیور 

 

اس وقت تک دھکیل تساں  دوں۔ جدی طرف جھکن دیوپچھے  نوں معذوراں دی کرسی، تے رکھوزمین  پیراپنا   .2
 فیر، وچڑھا دی تےفٹ پاتھ  دے وہیلز نوںسامنے ے، آہستگی دے نال ے تیوچھو ل نوںرئیر وہیل سڻیپ  دوںج ولی

 ۔تے گھومن دیوفٹ پاتھ تے نوں  وطرف کھینچدی اوپر  نوں معذوراں دی کرسی
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 فٹ پاتھ سے نیچے اترنا  (4)

 :طریقہ
دی  سڑکپچھلے  پہیے اسی دوران  تے، تے رکھورخ دے سڑک  نوںپچھلی طرف دی  معذوراں دی کرسی  .1

 ۔یوجانب کر ددی نیچے  نوںطرف 

 
 ۔نوں چھو جاونسڑک  پہیےدے کہ سامنے  ے موڑو ایتھے تکدھکیل ک نوں پچھے معذوراں دی کرسی  .2
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 سوار ہونا تےکار  (5)

  :طریقہ

  ۔الؤقریب تر دے کار  نوں تندرست رخ ےدمریض دے فالج 
 تئ، جاؤ قریب ہو وےجس قدر ممکن ہو نالدے نشست دی ، کار نوں ہڻاؤفٹ ریسٹ دے  معذوراں دی کرسی .1

 ۔نوں کھنچوں ابریک

 
 ے۔ندا امدد دی وچ موڑن سیٹدی کار  دیندا اے تےمدد   وچاڻھنے  نوںنگہبان صارف   .2

 
ندا اے مدد دی دیندا اے تے مڑنے وچسہارا  نوںمتاثره حصے دے جسم  کےہتھ رکھ  تےپیڑو  تےغل بنگہبان   .3
 ے۔ن وچ مدد فراہم کردا اقریب کردے کار  نوںصارف  تے

 

 ۔تے سیدھے بیڻھ جاؤ واندر پہلے رکھدے کار  پیراں نوں دی طرف توں تندرست رخ  .4
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 باہر نکلنا توںکار  (6)

  ے۔توں باہر نکلیا جاندا اکس طرح کار توںطرف دی کہ متاثره حصے کردی اے درج ذیل مثال ظاہر 
 :طریقہ

تے ، و جاؤقریب تر ہدے نشست دی ، جس قدر ممکن ہو کار یوہڻا د نوںفٹ ریسٹ دے  معذوراں دی کرسی  .1
 ۔پیر کڈ سکےطرف دی باہر توں کار  کرو جے اومدد دی ، صارف کھنچو نوںبریک 

 
ہوون وچ مدد کھڑے  نوں اس نوں دباندا اے جے معذوراں دی کرسی توںطرف دی  رخصارف اپنے تندرست   .2

 ۔مل سکے

 
مدد  بیڻھن وچتے اس نوں وه مڑ سکے، اتاکہ  کردا اےمریض کو مدد فراہم  توں مقامدے پیڑو  تے بغلنگہبان   .3

 ۔مل سکے
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 نوں ال دیوے۔فٹ ریسٹ  تےسیدھا ہو کر بیڻھے  تے معذوراں دی کرسیکہ  کردا اےمدد دی نگہبان صارف   .4

 

 

استفسار توں اپنے جسمانی تھراپسٹ  کر کے ، مہربانیوون تےمتعلق سواالت ہ توںاس کتابچے  وچذہن دے  تساںاگر 
 ۔وکر
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