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و� انگ  لوِئر ِلمب
ُ
ما�ئ د�کھ بھالدے مصن

ُ
 دی ر�ن

 
ِ اورتھ���ڈکس کوآرِڈینیٹنگ کمییٹ  

  /ہاسِپڻل اتھاریٹ
روپ (اورتھ���ڈکس)

�
ی گ ِ سپ�شِلسٹ نرِسنگ ا�ڈوائزر�

 ہاسِپڻل اتھاریٹ
 2021ِستم�ب 

 
 

ت داوم اد نومضم سا ت� ،ےا ہخس� ەدش ہمجر نییچ لان �اوح سا  اک ہخس�   ۔اگ �ووہ روصت دمآر
 
 
 تعاُرف )1(

طع ُعضو 
َ
طع ُعضو دا سب توں عام ط��قہ گھڻ�ن توں توں ُمراد صد� �ا ب�ماری دے  ق

َ
� ح� نوں �جری دے ذر�� کٹ دینا اے۔ اس ق

�
سبب ُعضو دے جزوی �ا ک

 ا�ت �ا ت� توں کڻنا اے۔
طع ُعضو  د�کھ بھال م��ضاں، خاندان دے ارکان �ت د�کھ بھال کر�ن وال�اں نوں واضح ر�نمایئ فراہم کر�ن دی ام�د رکھدی اے تا�ہ او لوِئر ِلمب دےایہہ ر�نما�ئ 

َ
ق

 دے دے مقام دی د�کھ بھال دے ا
گ

 ۔ڈھال سکنمطابق ف�ی توں خود نوں ہم نکات سکھ سکن، جلد از جلد صحت �اب ہو سکن، دے نیئ زند�
 
طع ُعضو )2(

َ
 عالمات برا�ئ ق

طع کروانا پیندا اے: ہانگ کانگ دے م��ضان نوں کہ جنہاں دے باعث ننی   ذ�ل وچ او اہم وج��ات درج
َ
 لوِئر ِلمب نوں ق

 ن زخماں دا پ�دا ہونا  ِذ�اب�طس دی پ�چ�دگاں دے باعث سنگنی
 ل و�سکولر مرض ی ف�ی  پ�ی
 شد�د انف�کشن 
 شد�د ف��کچر �ا صدمہ  
 �رسو 
  پ�دا��ش �ا ا�تسایب بدہیئیت 
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  (پنڈ�) مصُنو� انگ توں ت� جوڑ دے  گھڻ�ن 
 

مصُنو� انگ جوڑ دے  گھڻ�ن  ا�ت   (ران) توں 

 کولہ� دا مصُنو� انگ

طع کاری دی اقسام )3(
َ
 لوِئر ِلمب دی ق

، مصُنو� انگ دا مقام   ، انف�کشن دی شدت، خون دی گردش �ت ق��یب نرم بافتاں �ت منح� ہوندا اے۔در�ب دی چوٹ دے  ُعضو عام طور �ت
 

 �جری توں پہ� ت�اری )4(

ا�ت دستخط  وضاحت کر� گا، �ت آپ��شن لیئ  متعلق، عمل �ت ممکنہ پ�چ�دگی�اں توں فعلڈا��ٹ م��ض نوں آپ��شن دے  .1  گا۔  �رضامندی فارم 

وری معائن .2 وکآرِڈیوگرام شمول خون دے ڻ�سٹ، ا�س ر�ہ جات، �آپ��شن توں پہ� دے �ن ە کر  ز �ت ال�ک�ٹ  واؤ۔وغ�ی

ا�ت قابو پا�ن اصل   .3 ا�ت قابو پاؤ دی کوشش کرو: مثال دے طور �ت ِذ�اب�طس دے م��ضاں دے خون وچ شکر دی  ک�ف�ت   ۔سطح 

ول کرن لیئ اینیٹ بایوڻک دا استعمال کیتا جا�ئ گا۔ .4 ، انف�کشن نوں کن�ٹ وری ہوو� �ت  �ب �ن

رج�ع کرو؛ ا� پ�شہ ور معالج �ا ا� پروستھیڻک اورتھ���ڈسٹ آپ��شن توں پہ� �ت بعد وچ د�کھ بھال دا جائزە  نال صورتحال دے مطابق ف��کل تھرا�سٹ .5
 منص��ہ بندی کر� گا۔� گا �ت 

وری ہوو� تو ا� ماہر غذائ�ت نال رج�ع کرو تا�ہ آپ��شن دے بعد زخم دی شفا�ایب دے  .6 ی عمل وچ بہغذائ�ت دی حیث�ت نوں سمجھو �ت جدوں �ن �ت
 ۔الیئ جا س�

چا� دی اے �ت �جری لیئ ت�اری کرین چا� دی اے۔ بحاِ� وچ وقت �ت ص�ب درکار ہوندا اے۔ بحاِ� دی ت���ت وچ  الین   مزاج وچ تبد��م��ض نوں اپ�ن  .7
ن لیئ ا� پرام�د �ت مثبت رو�ہ برقرار رکھن ۔ حصہ لنی

گ
� وچ دو�ارە ضم ہو�ن وچ مدد م� �  توں معا�ش
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 دا عمل�جری  )5(

�ا دے تحت   ن �ا �ا ر�ڑھ دی ہڈی دی اینستھ�ی ن ل اینستھ�ی ں انال� اں�ت خون د� ،اں، اعصاب�دی جلد، پڻھ مقامجاندی اے۔ �جری دے  کییت �جری عام طور �ت ج�ن
طع کر نوں الگ کر دتا جا�ئ گا، �ت ف�ی ہڈیوں نوں 

َ
طع شدەدتا جا�ئ گا، ہ�موسڻاسس �ت  ق

َ
ا�ت ا�    مقام�ئ گا، �ت �جری دے سالیئ کر دتا جاجگہ دی نرم بافتوں نوں  ق

 �ن لگ�ئ گا۔ ا�ر زخم ڻھ�ک ہو�ج�کل سٹیپلز �ا ڻانک�اں توں � دتا جا۔ آخر وچ، زخم نوں نکا� ہو س�خون �ت رط��تاں دی اردگرد دے  تا�ہ کیتھی�ٹ لگا�ا جا�ئ گا 
 دو دن بعد ڈر�نج کیتھی�ٹ نوں 

�
، آپ��شن دے تق��با ۔ ز �ا سٹیپل ڻان�ہڻا دتا جا�ئ گا، �ت جاندا اے �ت

گ
ن ہفتوں وچ ہڻا د�ت جاون �  دو توں تنی

�
 تق��با

 
 
 بعد از آپ��شن د�کھ بھال )6(

�ل انف�کشن دی وجہ توں زخم سوجن دا شکار ہوندا اے۔ م��ضان ناں بحاِ� دے مسائل جی� اعض اء دے کام وچ �جری دے بعد، نامناسب د�کھ بھال �ا ب�کڻ�ی
نوں  د�کھ بھالبعد دی صحیح آپ��شن دے سامنا کرنا پیندا اے ۔ لہذا، م��ضان �ت د�کھ بھال کر�ن وال�اں نوں جوڑ دا وی درد، �ت مصنو�  و�� ء وچتبد��،اعضا 

 سمجھنا چا� دی اے �ت پ�دا ہوون آ� مختلف مسائل توں نمڻنا س�کھنا چا� دی اے۔
حصار بہت � عوامل ، �شمول م��ض دی عمر، جسماین حالت، �جری توں پہ� دی �گر�، متاثرە اعضاء دا ان ونہو  (آ�ا مصُنو� انگ دے نصب ہوون �ا نہ

ە ک�ف�تدی لمبایئ �ت    )تفص�الت لیئ مہ��این کر � اپ�ن طیب عم� نال رج�ع کرو ا�ت ہوندا اے۔  وغ�ی
 

 درد دی د�کھ بھال .1
المات عام طور �ت وقت دے نال ختم ہو جایت نو، عایہہ  ُعضو دا و�� درد ہونا معمول دی گل اے۔ُعضو دی و�� حس�ت �ا مصُنو� انگ دے بعد، م��ضاں لیئ 

 �ت بعض صورتوں وچ درد ط��ل عر� تک ر�ندا اے۔
 

A. و�� حس�ت 
وٹ توں بچن ۔ لہذا، م��د چنہنی ننی ہن موجود  کہ  ، م��ض ہن وی ان اعضاء نوں محسوس کر� گا جو ترس�� نقص دے باعثک�ٹ ہو�ئ اعصاب دے  

 اقدامات کی�ت جاون۔حوا� نال لیئ گر�ن توں بچ�ن دے 
 

B. و�� درد 
،ا�ر م��ض غ�ی موجود اعضاء وچ درد محسوس کردا اے  مگر ، نی ا�رچہ درد کش ادو�ات مصُنو� انگ دے بعد زخم دے درد نوں دور کرسکد�اں ن  ا�  �ت

طعدرد دے طور �ت شمار کیتا جاسکدا اے۔ بج� دے جھڻ�،  و��اعضاء دے 
َ
۔ رات دی ہوندے ننی  �ا جل�ن دے احساسات عام سڻکس، �ب ح�، سویئ دی ب��د ، ق

ن ہو سکدی اے، �ت ایہہ کیئ   تک جاری رە سکدی اے۔ برسوںصورت حال دن دے مقاب� وچ ز�ادە سنگنی
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 حل
  ا�ت قابو پان لیئ  گزشتہ،  تا�ہ ا�� "نی خلفشار �ت عل� ت���ت، استعمال کی�ت جاسک�ت ن ا کہج�س، ط���ت  ادو�ایت �ت غ�ی  ادو�ایت �جری توں پہ�، درد 

�سکن ج ا تصورات" توں بچ ٹ  ۔نی دے نندرد نوں �اد دال دے  آپ نوں �جری توں پہ� ہ�ی
 زخم بھر�ن دے بعد، متاثرە�اپڻھ ، وع کرو۔ دن وچ  �اعضاء نوں تھپتھپا  ں �ت جلد نوں مضبوط کرن �ت �ب ح� نوں کم کرن لیئ ، واری 2توں  1مساج کرنا �ش

 ۔او شدت وچ اضافہ کر سکدے  زور آہستہ آہستہ تعدد �ت  �ساںمنٹ تک،  15توں  10ہر واری 
 

 مساج

 کھڻکھڻاہٹ
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 فالِلین

 کاڻن بال

  ہوون آ� حساس ردعمل نوں کم  باعث �جری دے بعد مصُنو� انگ دے، ا�ت رگڑن لیئ ہموار  حساسسب توں پہ�،  کرن لیئ �لمقامات  استعمال   می�ٹ
�ل دا استعمال کرو کرو۔ جدوں حساس�ت کم ہو جا�ئ تو ک� کھردر�   کرو۔  تکمنٹ  15�ت  وچ، گھن�ٹ   2ہر  نوں کرو۔ اس  مستحکم�ت رگڑ نوں  می�ٹ

�لز درج ذ�ل   ن لِ فال→  کاڻن بال→   ر�شمدی نر� دے مطابق استعمال کیتا جا سکدا اے: ہاں نوں ان می�ٹ  نی

 
  ن  نالآخر وچ، متاثرە اعضاء نوں پیٹ دے درد نوں دور کر�ن وچ مدد مل  دے و�� احساس �ت اعضاءو�� وی اعضاء دے  نال مناسب ط���ت توں لپینٹ

 مالحظہ کرو)ذ�ل وچ دا تفص�� ط��قہ  پیٹ بندھنسکدی اے۔ (
 
 

  

 دائروی حرکت
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 بھالزخم دی د�کھ  .2
 انف�کشن توں بچو 

و، زخم نوں خشک، �ت صاف رکھنا چا� دی اے۔ زخم دی ق��ب توں نگراین کرو۔ ا�ر انف�کشن دی عالمات (جی� غ�ی معمو� درد، ال�، بخار، بدب 
 ۔آ�اە کرو طیب عم� نوں  و� �ت خون بہنا �ا پ�پ) ظاہر ہو 

 ر رساین کٹ کرو  �ن
ورت توں ز�ادە رگڑ �ت زخم نوں    نوں بہت مضبو� توں باندھ�ن توں گ��ز کرو۔ ُعضو توں گ��ز کرو۔ متاثرە  بھینچ�ن �ن

 شفا�ایب نوں فروغ دیو 
ن متوازن غذا نوں برقرار رکھو �ت کا�ن غذائ    ۔لئو  خورا� �ت آم�ی
ا�ت دوا ل اورتاں �ت مش    و۔ئعمل کرو �ت خون وچ شکر دی سطح نوں مستحکم رکھن لیئ وقت 
 مناسب ورزش کرو۔وزوں �ت م بہ�ت بنان لیئ خون دی گردش نوں  
 

(ر�مو ایبل رگڈ ڈر�سنگ) عام طور �ت مصُنو� انگ دی حفاظت لیئ استعمال دیت  سپورٹر�ڑ  دے آپ��شن دے بعد، سخت مواد توں بین  دے مصُنو� انگگھڻ�ن 
ول کر�ن وچ مدد کریت  توں روکدی اے۔ بعد دے  �ال ہو�ن اں دے جوڑوں نوں لچک��ت گھڻن اںہ�اے، �ت کول جا سکدی اے۔ اورتھوسس لوِئر ِلمب دے ورم نوں کن�ٹ

نکر توں لپیڻو۔ نالمرح� وچ، زخم نوں ڈر�سنگ  ا�ت قابو پا�ن �ا کم کر�ن وچ مدد لیئ لچکدار بینڈیج �ا سڻمپ �ش  ڈھانپو �ت ورم 
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نکر  سڻمپ �ش
ا ۔ �اد رکھو کہ ا�ر کویئ ا�سا زخم اے جہوونموزوں حامل افراد لیئ دے  ی کمزور نقل و حرکت�ا ہتھاں د ںم��ضا ضع�ف العمر  موز�لچکدار  ٹ ندا ہو  ہڻھ�ک ن ہ�ی

۔ڈھی� موز�کرو کہ آ�ا لچکدار   معائنہ�ت  ؤ،لگان توں پہ� زخم نوں لپ�ٹ ل نوں اس �ت �ساں، ہوو    ننی

 
 ا�السڻک بینڈیج

�ہ مصُنو� انگ نوں مناسب �ت مستحکم سطح تک سکڑا�ا جا س�، تا�ہ مصُنو� زخم دے ڻھ�ک ہون دے بعد، دن رات بینڈ�جنگ جاری رکھین چا� دی اے تا 
 ۔و�کرن وچ مشکل نہ ہو   �کجا انگ نوں 
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 صحیح پوسچر .3
، صحیح بگڑ�ن توں نوں  ہئ�تجوڑ دی لچک �ت   .اے ا نوں ہر وقت برقرار رکھنا چا� د پوسچر روکن لیئ

 ا�ت وا�   ندی ہوو� �ت ، ا�ر زخم دی حالت اجازت دیلیئ ان بچسکڑاؤ توں ں نوں ااں دے جوڑ ��ت گھڻن ہ�اںکول لیئ دن وچ کم از   مصُنو� انگگھڻ�ن دے 
وری اے۔  1کم   گھن�ٹ تک لیٹنا بہت �ن
  ن وال �ت قدریت طور �ت  پوسچر نوں برقرار رکھ�ن دی کوشش کرین چا� دی اے۔ سد�مصُنو� انگ نوں پچھ� ہنٹ
 مصُنو� انگ دے کہ کتھ� ا جا س�، �ت ایہہ  �نوں ز�ادە دیر تک جھ� ہویئ حالت وچ نہ رکھو، تا�ہ جوڑاں دے سکڑ�ن �ت سخیت توں بچ مصُنو� انگ

 ۔جا�ئ  ہو � چلنا ناممکن  نال
 ا�ت ہونا چا� دی اے۔ و نوں کھڑا ہو�ن دے وقت مساوی سطح  ٹ  پ�ی
  چی�ئ استعمال نہ کرو۔� وقت وچ ا� گھن�ٹ توں ز�ادە ا� � پوسچر �ا و��ل ا 

 
 

 روا�ت دے گھڻ�ن دے مصُنو� انگ لیئ نوٹ ک  مہ��این کر �
A. الگ نہ کرو �اں توںں نوں تکااپین ڻنگ 

 

 
B.  اے۔ مصُنو� انگ مڑ جاندا ، اس ط�ح رکھو نوں وا�نگ ا�ڈ �ا ب�سا�ھ�اں �ت نہ  مصُنو� انگ 
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 ودے مصُنو� انگ لیئ نوٹ کر  ت� مہ��این کر � گھڻ�ن توں
A. نہ موڑو۔جوڑ نوں دے  گھڻ�ن دے مصُنو� انگ  د�اں ہ��اں،بیڻھ 

 

B.  ا�ت  ا اےندجا ڑ ، اس ط�ح گھڻ�ن دا جوڑ مؤ نوں نہ لڻکا مصُنو� انگ�س�ت دے کنار� 

 
 

C.  جوڑ نوں نہ موڑودے  ، گھڻ�ن دے مصُنو� انگہووو �ت جدوں چپ�ٹ لی�ٹ 
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 گر�ن توں بچو .4
  ا تکل�ف محسوس ہو  ندے ہووننوں چکر آ �ساں�ا  وندا اےغ�ی مستحکم ہبلڈ پ���ش دا  �ساںا�ر�، مہ��این کر � �س�ت توں نہ اڻھو �ت  ندی ہوو� �ت

 فوری طور �ت نرس نوں مطلع کرو۔
 ن  ا�ر فرش گ�ال �ت پھسلن ن لیئ مہ��این کر � وارڈ دے عم�  وو�ہ آم�ی ، اس توں نمنٹ  رابطہ کرو۔ نال�ت
 ا�ت احت�اط توں عمل کرنا چا� دی اے، �ت ں انوں نرس �ساں)، جاند�اں ہ��اںے وقت (�شمول ب�ت الخال د�س�ت توں اڻھ �ت ف��کل تھرا�سٹ دی ہدا�ات 

۔دی و�� حس�ت دا  تا�ہ ایہہ �قیین بنا�ا جا س� کہ اعضاء ؤو �س�ت توں اڻھن توں پہ� متاثرە اعضاء نوں ہل� توں چھو   اثر کم ہو جا�ئ
 پہنو۔ � ٹ  ڻ��نگ توں بچن لیئ مناسب لمبایئ دے ک�پ

 

 غذا �ت غذائ�ت .5
ورت ہو  ن لیئ اضا�ن توانایئ �ت وا�نگ ا�ڈز دے استعمال دی  ندیآپ��شن دے بعد، م��ض نوں زخم بھر�ن وچ مدد لیئ کا�ن غذائ�ت دی �ن اے، �ت ت���ت توں نمنٹ

ورت ہو   : ں دا خ�ال رکھنا چا� دی اےگالاے، اس ل�ی درج ذ�ل   ندیوی �ن
  ا�ت  کا�ن پاین پئو۔کھا�ن وا� نہ بنو،    چن�دەدو،  توجہمتوازن خورا� 
  و، کیونکہ تمبا�و نو�ش زخماں دے بھرن نوں متاثر کر سکدی اے۔ترک کر تمبا�و نو�ش 
  ۔د�اں ننی جا سک کییت ں نوں مضبوط بنان لیئ استعمال  �اپڻھ ورزشاں �اںبچو۔ بحاِ� دائد الوزین �ا کم وزین توں ز 
  ِذ�اب�طس دے م��ض ہ�ب �ساں، ا�ت عمل کرو۔ اںماہر غذائ�ت د�خورا� دے حوا� نال مہ��این کر �  و �ت  ہدا�ات 
  وری ہوو� �ت متعلق�ت غذائ�ت دے مسائل دے  غذا  فالو اپ لیئ ماہر غذائ�ت نال رج�ع کرو۔ ، �ب �ن

 
 
 بحاِ� دے دوران د�کھ بھال )7(
 موجودە اعضاء �ت متاثرە اعضاء دی د�کھ بھال .1
 

 روزانہ صفایئ 
  ی اے، جس توں سوزش ہوندی اے۔ لہذا، مصُنو� ند�ت صد� دا شکار ہو جا ارتعاشبعد، مصُنو� انگ دے ق��ب دی جلد اساین توں  توںآپ��شن

وری اے۔ ا�ت توجہ دینا �ن  انگ دی صحت �ت حفظان صحت 
  پوری ط�ح خشک   نال ں نوں تول�ی اجلد نوں نہ کھرچو۔ صفایئ دے بعد اپ�ن پ�ی  دیاپ�ن ہتھاں  لیو  صابن تاں دھو ادو�ایت معتدل مصُنو� انگ نوں غ�ی

ا�ت کرو۔   �ت سوزش ہو   و�صابن نہ چھوڑو، کیونکہ خشک جلد وچ جلن ہو مصُنو� انگ 
گ

ا�ت لگان لیئ مضبوط   و�� ۔ مصُنو� انگ دی جلد 
گ

�
: آیوڈین)۔ مصنُ  و� انگ ناں دھو�ن دے بعد، جلد دی د�کھ بھال کر�ن وا� ک��م دی مناسب جراث�م کش ادو�ات دا استعمال نہ کرو (مثال دے طور �ت

 ۔ؤ مصنوعات نہ لگا مشتمل �ت  ال�حول، �ت ؤ مقدار لگا
  عام طور �ت رات دے وقت مصُنو� انگ نوں صاف کرنا بہ�ت اے۔ صبح دے وقت مصُنو� انگ نوں نہ دھوو، کیونکہ گ�� جلد اساین توں سوجن دا 

ن توں چپک جاندی اے �ت ا� دو�� توں رگڑ کر جلد دی سوزش دا باعث بندی اے۔سبب بن سکدی اے   �ت مصنو� آستنی
  ا�ت چپڻا  ؤوصابن وچ بھگو دتا جاندا اے (مضبو� توں نہ رگڑو دے نہ دھو  نیوڻرلپیٹ نوں )، ف�ی پاین نوں نچوڑو (بغ�ی مروڑ�)، ا� ک� ڻھنڈی جگہ 

 رول کرو۔ نال���ت کرو، �ت ا�� استعمال لیئ ا� ڈھی� ط
 

 مصُنو� انگ دے عمو� مسائل:  .2
A. کھرچناں 

ا�ت عمل کرو�ئ جا مصُنو� انگ دے ذر�� مصُنو� انگ دی جلد کھر�پ  �ب   :، تو مہ��این کر � ذ�ل دے مراحل 
 ل جراث�م کش لگاؤ، �ت آخر وچ  نا خم نوں گرم پاین ز� لپیڻو تا�ہ مصُنو� انگ پہن�ن  نالجراث�م کش ادو�ایت ڻ�پ  ا�س نوںدھوؤ، ف�ی ہل�ا اینیٹ ب�کڻ�ی

 ۔و�دا وقت کم ہو 
  ا�ت ا���   �ب  و۔طلب کر پروستھیڻک اورتھ���ڈسٹ دی مدد ہوو� �ت  کھرچنجلد 
  عالج لیئ ڈا��ٹ نال رج�ع کرو۔ و�وچ سوزش ہو  کھرچناں  �ب ،  �ت

 
B.  ا�ت چھا� پ�دا ہوون �ت توجہ دیو  جدوں جلد 

  �چھا �ل جراث�م کش تاں دھ��ا جا سکدا اے۔  نہاں نوں�ت درد محسوس نہ کرو تو ا ونچھو�ٹ ہو �ب ں نوں غلط عالج �ا �اچھال �ب ہل� اینیٹ ب�کڻ�ی
 سوزش �ت زخم وچ انف�کشن دا سبب بندا اے۔ ا�سا کرنا جا�ئ تو  بھینچ�ا غ�ی جراث�م توں پا� آالت دے ذر�� 

  عالج لیئ ڈا��ٹ  وو�ہ ر�ندا �ت ا���  وو�ہ ندا ہو ، درد محسوس جگہ کا�ن بڑی ہوو�ں دی �اچھال �ب ،  ۔نال رج�ع کرو �ت
 

C. سوجن 
ہو پ�دا صورت حال  ایہہعام طور �ت سوجن دا سبب بندا اے۔ بعد وچ �ا مصُنو� انگ دے غلط پہن�ن دی وجہ توں وی  مصُنو� انگبحاِ� دی مدت دے دوران، 

ا�ت توجہ دسکدی اے۔ لہذا، اس صورت حال نوں روکن �ت عالج کرن  ، مندرجہ ذ�ل نکات   :ویلیئ
  شن� ا�ت قابو پا�ن �ا کم کرن لیئ کم�پ  ۔ؤ ا�ت پیٹ لگا  مصُنو� انگ�ا موز� پہنو ورم 
 ہو �� جدوں آرام کر ر ، ا و، جاچا کر تھوڑی دیر لیئ مصُنو� انگ نوں  وو �ت ٹ  خون دی گردش نوں بڑھا سکدا اے �ت سوجن نوں کم کر سکدا اے۔ ہ�ی
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  کوشش کرو کہ گھڻ�ن نوں ز�ادە دیر تک مالن توں گ��ز کرو۔ وو�گھڻ�ن دے ت� سوجن ہ  �ب ،  �ت
  ا�ت نہ �ب ، پروستھیڻک اورتھ���ڈسٹ  ہوو� مصنو� پاؤں اپین جگہ   مشورە کرو۔ نال�ت

 
D. �زخم �ت پھوڑ 

�ل انف�کشن ن ایہہ ن ب�کڻ�ی فوری طور �ت ڈا��ٹ نال رج�ع کرو �ت  �ت  اے۔ ا�ر ا�سا ہوندا نی ل ناں دی �شک��بخار، ال�، سوجن، درد، �ت آبلوچ  ۔ عالماتنی سنگنی
 و۔یمصُنو� انگ دا استعمال عار�ن طور �ت بند کر د

 
 پیٹ باندھنا .3

A. پیٹ باندھنا�ت  ا�ت مصُنو� انگ  گھڻ�ن توں 

 
ا�ت توں ترچ� ت� دی طرف کھینچو .1 وع کرو �ت   سام�ن توں �ش
 � پیٹ کروآدائر�  صفدے ن ؤ ف�ی پچھ� دے ارد گرد جا .2
ا�ت توں ت� دی طرف کھینچو چھ�پ .3  دی طرف ترچ� کھینچو �ت 

 
وع کرو جو کہ شکل  .4  دی ہوو� 8پیٹ کرنا �ش

a. ا�ت دی طرف کھینچو وع کرو �ت پچھ� نوں نظرانداز کرد�اں ہ��اں ت� توں   سام�ن توں ترچ� �ش
b. ��ا�ت توں ت� دی طرف کھینچوف�ی سام�ن توں ترچ� کھینچو �ت پچھ� نوں نظرانداز کرد�اں ہ  اں 

 

 پٹ�اں کرو دائروی، �ت دو شکل دے حساب توں پیٹ ناں دہرا کرو دے  8آخر تک  .5
 جوڑ دیوآخر وچ ڻ�پ دے نال  .6
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 ؤپہ� انگوڻ� دی پیٹ بنا .7
 سام�ن توں کمر تک کھینچو .8
ا�ت دو انگوڻ� دی پٹ�اں بنا .9  ؤکمر 

ا�ت  نوں آخر وچ اس .10  جوڑ دیوڻ�پ دے نال کمر 
 
 

B.  �پیٹ باندھنا�ت  مصُنو� انگگھڻ�ن دے ت 
وع کرو پیٹ پوز�شن توں پہلو دی طرف دی گھڻ�ن توں  .1  دی پہ� تہہ �ش

 ا�ت توں ترچ� ت� دی طرف کھینچو .2
 ونظر انداز کر دف�ی پچھ� نوں  .3
ا�ت دی طرف کھینچو .4  ترچ� ت� توں 
ا�ت اف�ت طور �ت پیٹ باندھو۔ .5  گھڻ�ن 
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ا�ت توں ت� دی طرف کھینچوپچھ� دی طرف توں ترچھا    .6  کھینچو �ت 
وع کرو جو کہ  .7  شکل دی ہو 8پیٹ کرنا �ش

a. وع کرو �ت پچھ� نوں نظرانداز کرد�اں ہ��اں ا�ت دی طرف کھینچو، سام�ن توں ترچ� �ش  ت� توں 
b. ا�ت توں ت� دی طرف کھینچو۔  ف�ی سام�ن توں کو�ن دے ارد گرد ترچ� کھینچو �ت پچھ� نوں نظرانداز کرد�اں ہ��اں 

 جا�ئ  جدوں تک کہ ایہہ گھڻ�ن توں ت� نہ ہو  ہرا کرو بینڈنگ ناں ددی شکل  8 �ساں .8

ا�ت انگوڻ� دی ط�ح دی پیٹ کرو .9  ڻ�ل س�کشن 
ا�ت تک پچھ� دی طرف ترچ� کھینچو، �ت آخر وچ ا� ڻ�پ  دائرویف�ی  .10  جوڑ دیو نالپیٹ بنان لیئ ت� توں گھڻ�ن دے 

 
: نوٹ   برا�ئ م��م پیٹ
   تناؤ مناسب �ت دباؤ برابر ہونا چا� دی اے۔ کرد�اں ہ��اں،پیٹ 
  ھاں دا استعمال کرو۔تلیئ ہ ں نوں برابر کرناتوں گ��ز کرو، جھ�� پ�دا کر�ن جھ��اں 
 اے، تا�ہ نقل و  ا کیتا جانا چا� دی اے �ت پیٹ توں مکمل طور �ت ڈھانپنا چا� د  ننگا �ت پیٹ بندھن دے بعد، گھڻ�ن نوں  دے مصُنو� انگ لگ�ن  گھڻ�ن   ا�ت دے

 ۔و�حرکت متاثر نہ ہو 
 

ن دی  مسلسل بچاؤ توں  جوڑ دی لچک �ت شکل بگڑنم��ضان نوں  ورت اے، تا�ہ مصُنو� انگ دے پہنن ا�ت اثر نہ پجا�ن  �ن  �ئ  
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 بحاِ� دی ورزش .4
 بحاِ� دی ت���ت مندرجہ ذ�ل اے:  مصُنو� انگ لیئ  دے باال گھڻ�ن  درج

A. پھ�الؤ 
 کولہ� دی فل�ک� دا پھ�الؤ 

ا�ت جھک � ۔ ا� ہوین چا� دی اےمحسوس  کچھاوٹرول نوں مصُنو� انگ دے ت� رکھو۔ تول�ی دی موڻایئ نوں �ف ران دے ا�� ح� نوں   ڻاوللیڻو،  �س�ت 
 کیتا جا سکدا اے۔  ردو�دلڑھان لیئ ب درجہدی موڻایئ نوں کھینچ�ن دا  منٹ تک رکھو۔ تول�ی  20

 
 

B.   پڻھ� دی مشق 
  کولہ� دی فل�کشن دی مضبو� لیئ 

ا�ت جھک � ا�ت اڻھان لیئ مصُنو� انگ نوں مضبو� �الیڻو، تول�ی دا رول مصُنو� انگ دے ت� رکھو، کولہ �س�ت  و، تھا� رکھتک  ز س�کنڈ 10، ؤ دبا نالں نوں 
 واری دہراؤ۔ 10�ت  وو پرسکون ہو 
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  کولہ� دے ا�سٹین� دی مضبو� لیئ 
ا�ت ل�ٹ جا ،  �اںنوں مصُنو� انگ دے ت� لپیڻو، �ت دو�� پاؤں نوں عمودی رکھو۔ کولہ ، تول�ی ؤ �س�ت  س�کنڈ تک پکڑ� ر��ن �ت  10نوں اڻھا�ن

 ۔واری دہراؤ  10نوں مضبو� تاں دبا�ا جاندا اے۔  مصُنو� انگآرام کرن لیئ 

 
ا�ت پ�ٹ دے بل لیڻو، اپ�ن    ا�ت اڻھا مصُنو� انگ�س�ت   واری دہراؤ۔ 10س�کنڈ تک تھا� رکھو، ُپرسکون ہووو، �ت  10، ؤ نوں 

 

 
   کولہ� دی کچھاوٹ دی مضبو� لیئ 

ا�ت لیڻو،  ا�ت پہلو  ا�ت اڻھاؤ،  مصُنو� انگ�س�ت   واری دہراؤ۔ 10، ُپرسکون ہووو، تھا� رکھو س�کنڈ لیئ  10نوں 

 
ا�ت مجبور کرو، لچک ا�ت باندھو، مصُنو� انگ نوں باہر دی طرف کھول�ن  س�کنڈ لیئ  10دار اسپور�س بینڈ نوں مصُنو� انگ دے ق��یب �� 

 واری دہراؤ۔ 10�ت  ہو جاؤ تھا� رکھو، پرسکون 

 
 

  کولہ� دی کھچاوٹ دی مضبو� لیئ 
ا�ت اڻھا مصُنو� انگسام�ن رکھو،  نوں ۔ اسجاؤ گھڻ�ن نوں عام طور �ت جھکا کر �ت مصُنو� انگ دے ارد گرد ل�ٹ  س�کنڈ لیئ دبا�ئ  10، ؤ نوں 

 واری دہراؤ۔ 10رکھو، ُپرسکون ہووو، �ت 
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ا�ت چپ�ٹ لیڻو، تول�ی  تک تھا� رکھو، ُپرسکون ہووو، �ت  آںس�کنڈ  10و، نوں پاؤں توں مضبو� توں نچوڑ  �ی نوں ڻنگاں دے درم�ان لپیڻو، تول �س�ت 

 واری دہراؤ۔ 10

 
  پ�ٹ دے پڻھ�اں دی مضبو� لیئ 

ا�ت چپ�ٹ  ا�ت جھ� ہو�ئ ہاں، گھڻن�اں �ت ہاتھ رکھو، مصُنو� انگ، � �ت کند� ا� نال اڻھاؤ، ارمل ل�ٹ جاؤ، دے ن ہو � �س�ت   5پاؤں �س�ت 
 واری دہراؤ۔ 10و، تھا� رکھو، ُپرسکون ہوو  اں لیئ س�کنڈ

 
  اپر لمب دی مضبو� لیئ 

 

 
ا�ت بیڻھو، اپ�ن پاؤں چپ�ٹ رکھو، اپ�ن ہتھ دبا�ئ رکھو، ُپرسکون ہووو،  اں لیئ س�کنڈ 5ں نوں س�دھا کرو، اپ�ن جسم نوں ز�ردسیت �س�ت توں اڻھاؤ، ا�س�ت 

 واری دہراؤ۔ 10
 

 اے: گھڻ�ن دے ت� مصُنو� انگ لیئ بحاِ� دی ت���ت درج ذ�ل 
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A. پھ�الؤ 
 گھڻ�ن دا ا�سٹین� کھینچنا 

ا�ت پاؤں نوں چپڻا رکھو، رانوں نوں سی�ن دے ق��ب کھینچو، �ت ف�ی گھڻنوں نوں ز�ادە توں ز�ادە موڑو۔ راناں دے سام�ن   احساس کھنچایئ دا �س�ت 
 ۔واری دہراؤ  10س�کنڈ لیئ تھا� رکھو، ُپرسکون ہووو، �ت  10گا۔ و�  ہو 

 

 
  پھ�الؤ گھڻ�ن دے فل�ک� دا 

ا�ت بیڻھو، پاؤں کھولو، گھڻنوں نوں س�دھا کرو،   ن  ی ح� نوں ا� طرف موڑو تا�ہ راناں دی �شت نوں   کمر زمنی ا�ت س�د� کرو، �ت ف�ی جسم دے 
 ؤ۔واری دہرا 10۔ ُپرسکون ہووو، س�کنڈ لیئ دو�ی طرف جھکو  10�ت ف�ی  ُپرسکون ہووو،س�کنڈ لیئ تھا� رکھو،  10احساس ہو۔ نچایئ دا کھ
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B. ُعضو دی ت���ت 

  گھڻ�ن دے ا�سٹین� دی مضبو� لیئ 
ا�ت پ�ٹ دے بل لیڻو، تول�ی نوں مصُنو� انگ دے ت� رکھو، مصُنو� انگ نوں مضبو� تاں دبائو جدوں تک کہ گھڻ�ن س�دھا نہ ہو جا�ئ   10، �س�ت 

 واری دہراؤ۔ 10، ُپرسکون ہووو، ر�یو س�کنڈ تک پکڑ� 

 
 

  مضبو� لیئ گھڻ�ن دے فل�ک� دی 
ا�ت چپ�ٹ  س�کنڈ تک  10، ؤ دبا دے نالنوں مضبو�  مصُنو� انگدے ت� لپیڻو، گھڻ�ن نوں موڑن لیئ  مصُنو� انگ، تول�ی نوں ل�ٹ جاؤ �س�ت 

واری دہراؤ۔ 10�ت  پرسکون ہو جاؤ پکڑ� رنو، 
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 مصُنو� انگ دی د�کھ بھال .5
ا�ت آپ��شن توں پہ� �ت بعد وچ م��ض دی  فت  اورتھ���ڈسٹ م��ض لیئ مصُنو� انگ  و�،مناسب ہو  تھ�، جاںحصار کرد�اں ہ��اںحالت �ت بحاِ� دی پ��ش

ہو  واقع کر�ن �ت روزانہ دی آزادانہ �گرماں دی صالح�ت نوں بحال کر�ن وچ مدد لیئ متعلقہ ت���ت دا انتظام کر� گا۔ ابتدایئ مرح� وچ خرایب   انتظام کر�ن دا 
لیئ ا�  موافقت پ�دا کرنسکدی اے، مگر اورتھ���ڈسٹ دباؤ دے زخم�اں توں بچ�ن دے نقل و حرکت دی آزادی دے اثر نوں حاصل کرن لیئ اعضاء توں 

 مسلسل تبد�ل کر سکدا اے۔
 

  طع شدە نوں  �ساںتوں پہ�،  استعمالمصُنو� انگ دے
َ
ا ،  دے ننی موز� پہن�ن چا�ق ٹ  رویئ �ا جہ�ی

�
 ۔دے ہوون اون دی مصنوعاتترج�حا

  ،وری اے  دا ط��قہ درج ذ�ل اے:  دھالیئ ہر روز تبد�ل کرنا �ن
  �ن وچ نہ نوں  صاف کرن لیئ استعمال کرو �ت اس نالہتھاں نوں نر  ۔پاؤ واشنگ مشنی
  طع شدە موز�اں �ا پٹیوں نوں

َ
ا�ت رکھو۔ انق ا� جاؤ دھپ وچ نہ  ہاں نوںخشک کرن لیئ ڻھنڈی جگہ  ن ں دے ق��ب جا�ن توں گ��ز کرو ، �ت ا�� چ�ی

دے بعد، دو�ارە استعمال کر�ن توں پہ� ا� اچ� ط�ح خشک کر  الیئ اں دی لچک نوں نقصان پہن�� گا۔ ہر دھ�، ورنہ پٹوونجو بہت ز�ادە گرم ہ
 لینا چا� دی اے۔

 �توں پ�دا ہو�ن وا� جھ��اں جلن �ت جلد نوں نقصان  نوں ڻھ�ک کر�ن  موز�اںبدل دینا چا� دی اے، کیونکہ  �ت انہاں نوں ونر موز� پھٹ گ�ئ ہو ا
 ۔د�اں ننی پہنچا سک

 ئ ا�ر بینڈیج استعمال کیتا جا� ، ن توں چار واری پیٹ نوں   �ت مصُنو� جلد دی  پھوٹ دا شکار  �ت ڻوٹ وں، �ت آئی�ن توں ال�، چھالڈھ�ال کرو دن وچ تنی
ا�ت ا��� خراش پنجہ ڻویپ دیت جانچ کرو۔ ا�ر  انگ ، پروستھیڻک اورتھ���ڈسٹ  اں آند�اں ہوونتوں جلد   مشورە کرو۔ نال�ت

  ا�ت �سی�ن �ت دھول نوں روزانہ صاف کرو، صابن � توں اندروین سطح نوں صاف کرو، �ت ف�ی صابن نوں صاف کرن لیئ پاین   زدەمصُنو� انگ  ٹ گی� ک�پ
� دا استعمال کرو  ٹ مصُنو� انگ دے چمڑ� دے ح� نوں تباە کر دے گا۔ اس توں مصنو� ، کیونکہ پاین انڈ�لو اس وچ کب� پاین نہ  ؛توں گی� ک�پ

ا�ت خارش جوف مرکزیجوڑوں نوں وی زنگ لگ جا�ئ گا۔ گ�ال   اے۔ جاندا  ے �ت انف�کشن ہو ُعضو وچ ڻوٹ پھوٹ ہوندی اا اے، جس توں دکر   پ�دا  جلد 
   عالج لیئ ڈا��ٹ نال رج�ع کرو۔ �ت ون انف�کشن دے آثار ہو کھرچناں �ت ا�ر 
  پروستھیڻک�ا تبد�ل کر�ن دی کوشش نہ کرو۔ مشکل دی صورت وچ، مہ��این کر � فوری طور �ت ردو�دل مصُنو� انگ دے ک� وی ح� وچ 

 و۔یاورتھ���ڈسٹ توں مدد ل
 
 

 نفس�ایت �ت جذبایت د�کھ بھال .6
 �ا نقل و حرکت دے لحاظ توں �ب مثال چ�لحالت  م��ضاں دی جسماین ساخت، ذہین  مصُنو� انگ

گ
دے  ہاں۔ م��ضان �ت اننجاں دا سامنا کر�ن دا سبب ب�ن �

 وچ کیئ اچانک 
گ

� وچ دو�ارە ضم ہو�ن  صدم�اںاہل خانہ نوں زند� �ت مختلف مشکالت دا سامنا کرنا پیندا اے۔ او کھو�ئ ہو�ئ �ت �ب �س، اف�دە �ت معا�ش
ن �ت  ورت دی وجہ توں �ب چنی ۔محسوس ک مضطربدی �ن ،جہ باال جذبایت ردعمل دا مسلسل تج��ہ کردا اے ا�ر کویئ مندر  رد� ننی دے  ہاںم��ض �ت ان �ت

 : نی ن دےکر سک  ذ�ل دے کاماہل خانہ 
  کرو۔  طور �ت معاونتم��ضاں دی حوصلہ افزایئ �ت مدد کرو، م��د د�کھ بھال �ت مثبت 
 ز�ادە ہاں نوںا�ت غور کرو، ان  ہاںں در��ش مشکالت نوں سمجھو �ت انو م��ضان ن 

�
 سنو۔ �سبتا

  دے دوران اپ�ن جذبات دا اظہار کر�ن دا موقع م�۔ س سنگتو، تا�ہ م��ض نوں اید ساتھم��ض دا ز�ادە 
 ن  اہداف دا یت م��ض دے نال حق�قت �سندانہ �ت قابل حصول قل�ل مدیت �ت ط��ل مد ا�ت عمل کرن لیئ مل کر سخت محنت کرو۔   ہاںکرو، �ت ان  تعنی

ن جھویٹ ام�د خواە مخواە  ۔ نہ دو اں نوں پننپ
 رو�وں وچ حصہ ل

�
 دی خوشیوں وچ اضا�ن یونم��ضاں دی حوصلہ افزایئ کرو کہ او دلچسیپ رکھ�ن وا� گ

گ
کام�ایب   ذر��دے  ہاں، �ت ان دا سامان کرو ، زند�

 �ت اطمینان دا احساس حاصل کرو۔
 الزا�، سست رد عمل/س�چ، خود ب��م مزا�ب عالمات جی�  �اںا�ر ذہین دباؤ د، ە دا سامنا ہو  ، �ب خوایب تو جلد از جلد طیب  و�بھوک وچ ک� وغ�ی

 ۔طلب کرو عم� �ا ماہر نفس�ات توں مدد 
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 ہدا�ات برا�ئ ڈسچارج  .7
 ە لیئ ہر روز  کیٹ پھیٹ ،  �اںچھال ا� دوران، صحت مند اعضاء دی حالت دا وی معائنہ   رو۔معائنہ کدا  ��دے  مصُنو� انگ ُعضو جلد وغ�ی

 کرنا چا� دی اے۔
 کرنا جاری رکھو۔  اںبحاِ� دی مشق 
  ا�ت توجہ دیو دے  ُعضو  ۔درست پوسچر 
 ن لیئ  اعضاء  جاری رکھو، �ت ڈر�سنگ دے اصوالں �ت عمل کرو۔ا پہنن موز�لچکدار لچکدار پٹ�اں استعمال کرنا �ا  نوں لپینٹ
 ا�ت فالو اپ ک ا�ت عمل کرو۔ان رن لیئ وقت   ہدا�ات 
  جلد از جلد فالو اپ لیئ رابطہ کرو ون �ت ا�ر درج ذ�ل عالمات ظاہر ہو: 

 ۔اں ہوون، درد �ت د�گر سوز�ش مظاہر �ا غ�ی معمو� رط��تا�شزخم وچ ال�، سوجن، گرم 
  ہو۔ زخم وچ مسلسل �ت شد�د درد 
  یئ ہو۔ڻوٹ گسالیئ زخم دی 
  ۔مسلسل بخار 

  ا �ا اچانک فون اڻھانہوو� ا��� گر جانا (ڻوائلٹ جانا  د�اں ہ��اںں وچ، آد� رات نوں اڻھا�ت گھر وا�س آ�ن دے ابتدایئ دن آ�ن پلٹ ہسپتال توں
ا�ت  کولں نوں �س�ت دے  ا)۔ لہذا، سو�ن توں پہ�، ب�سا�ھ��ا جا�ئ ، مگر چھڑی �ا مصُنو� انگ نوں بھل جاپ�ئ جا�ئ  �ا اساین توں قابل رسایئ جگہ 

 وقت ب�سا�ھاں دا استعمال کرنا �اد رکھو۔ دےرکھنا چا� دی اے: اڻھ
 
 

 دی دو�ارە تنظ�م  .8
گ

 زند�
 دا سامنا کیدے اہل خانہ نوں ہدا�ت د ہاںم��ضان �ت ان

گ
بدلنا، گھر دے ماحول نوں م��ضاں دی  اںمالزمت ا کہکرنا اے، ج�س  س ط�حو کہ نیئ زند�

ور  ە)۔ م��ضاں لیئ اپین  �ن ، باتھ روم وچ ہینڈر�ل لگانا وغ�ی   گزشتہ�ات دے مطابق ڈھالنا (مثال دے طور �ت
گ

وع کرن لیئ نوں سما�ب زند� دو�ارە �ش
وری اے اپنا�ئ رکھنا  وقت �ت ص�ب  ی کہا� پرام�د ذہن�ت برقرار رکھین چا� دی اے، ج نہاں�ت ا ؛�ن ٹ � وچ دو�ارە ضم ہو�ن وچ مددگ ہ�ی ار معا�ش

 ۔و�ہو 
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 کمیونیٹ سپورٹ .9
�ت طیب عم� دے ق��یب تعاون دے عالوە،   وا�مصُنو� انگ دے بعد بحاِ� دا عمل ا� ط��ل عمل اے۔ م��ضاں، خاندان دے ارکان، د�کھ بھال کر�ن 

رو�سا�� کمیونیٹ وچ 
�
روپ بحاِ� دی ت���ت ا کہج�س، مختلف گ

�
ا� گرم�اں، �ت نا� مسافراں دے� � ، گرودے گ روپ وی ن  اش�ت

�
�ج نی گ ٹ  ہ�ی

، �ت دو�ارە نی امدادی خدمات فراہم کرد� ن ، جلد از جلد صحت �اب ہو�ن کت توں م��ضان نوں مشکالت �ت صدمات توں نکل�ن  توں ۔ فعال �ش
گ

زند�
 وچ داخل ہو�ن وچ مدد ملدی اے۔ موافقت کر�ن 

گ
 دے نیئ زند�

)(درج ذ�ل مواد محض حوالہ لیئ اے، ایہہ معلومات   بدل سکد�اں ننی
�
 فوقتا

�
 وقتا

  
 

 
ی ہیب� ا�شن (فون:    )2855 9360ہانگ کانگ ُسوسائیٹِ فار ر�
/hant-http://www.rehabsociety.org.hk/zh 

ی ہیب�� ا�شنہانگ کانگ ُسوسائیٹِ  ڈ سیی گیئ   کییت وچ قائم   1959 برا�ئ ر� ن  مخ�ی  �ت ایہہ ا� �کاری �سل�م شدە رجس�ٹ لینڈ  تنظ�م اے۔ ہانگ کانگ �ت منی
ن وچ  ز قائم ک 20چنی لیئ مناسب �ت اعٰ� مع�ار دی قابل رسایئ  معمر افراد �ت  عل�لتا�ہ معذوراں، دائ� طور �ت  نی گ�ئ نی�ت  توں ز�ادە �وس سین�ٹ

، " ،، بحاِ� �ت مسلسل د�کھ بھالیڻرا�سپورٹ �ت سفر  جا اں �کیتخدمات فراہم   �اں" �ت ر�ا��ش د�کھ بھال دبحاِ� �شمول کمیونیٹ �ت ڈے کی�ئ �و�ن
 سکن۔

 
 

 
ی ہیب� ا�شن پاور (فون:   )3471 7000ہانگ کانگ ر�

http://www.hkrp.org/volunteering_recruit.php 
انہگیئ   کییت قائم  وچ  1995سال  ذہین طور ما�ن وچ �ت  عل�لبحاِ� دی خدمت دی تنظ�م بن�ادی طور �ت جسماین طور �ت معذور، دائ� طور �ت  مخ�ی

� وچ ضم  ہاں�ت ب�مار افراد دی خدمت کردی اے۔ اس مشن دا مقصد معذور افراد دی تر�ت دی حوصلہ افزایئ کرنا، فعال روزگار وچ ان دی مدد کرنا، معا�ش
ی نوں فروغ دینا اے، تا�ہ ہانگ کانگ رکاوڻ�اں توں پا� شہر  تر�ت کر�۔ انجمن دی طرف توں کھوال گ�ا  دے طور �ت  ہونا، �ت بحاِ� دی پال�ساں دی بہ�ت

ن شپ دے مواق پ�شہ ورانہ"معذور افراد لیئ روزگار دا ت��ییت مرکز" معذور افراد لیئ   ع فراہم کرن لیئ وقف اے۔ت���ت �ت ان�ٹ
 
 

 
 )2551 4161ا�سو� ا�شن (فون  PHABہانگ کانگ 

news-service-hk/pi-http://www.hkphab.org.hk/zh 
�ری" وچ معذور افراد دی  ڈس ایبلییٹ ر�سورس" وع کی نالمعلومات دے نال مختلف آ����شنل تنظ�ماں دے تعاون  متن�عتوں متعلق  انٹ�گ��شنالئ�ب ا  ت�ش

ن بن�ادی ت���ت دے طور �ت استعمال کیتا جا سکدا اے۔ انجمن "معذوروں �ت صحت منداں دے ننی جنہاں نوں گ�ا تدر�� مواد، �ت سالئ�ڈز   مابنی
�ت ا� دو�� دا  سمجھن" نوں شمول�ت"ہ ں دا اہتمام کردی اے تا�ہ طلبا�ں وچ �گرمدی اے �ت سکوالنشمول�ت" دے تعل�� کام نوں وی فروغ دی

ام کرنا س  ۔کھناح�ت
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