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ا�ئ 
َ
ِ  بق

 د�اں تکن�کاں توانائئ
 پھیپھ��اں دی بحاِ� لئئ عل� ِکتابچہ

 

 ِ
 ہاسِپڻل اتھاریٹ

 گ��ڈ ِان آ����شنل ِتھرایپ  -کوآرِڈینڻنگ کمییٹِ 

 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیانگراس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال 

 

فظ
�
 پ�ش ل

ن �ن مرتب کی روز  او دی دائِ� ب�مار�وں وچ مبتال م��ضوں دی ر�نمایئ کرنا اے تا�ہ  پھیپھ��اںے جس دا مقصد تا اایہہ ِکتابچہ پ�شہ ور معالجنی

 دی �گرم�
گ

ن لیئ اپ�ن ں وچ امرە زند�  نوں بہ�ت بنان  اپ�ن   مسائل توں نمنٹ
گ

ِ  بَقا�ئ  واس�مع�ار زند�
 ۔ندی تکن�ک دا استعمال کر  توانایئ

 

 

 
ا�ئ 

َ
ِ  بق

 ں دے دائِ� مسائل دے شکار م��ض�ا�ت پھیپھ�  تکن�کاںدی  توانائئ
 مندرجہ ذ�ل مسائل 

�
 :ں نوں محسوس ہوندے ننی اں دے م��ضادائِ� ب�مار�ں دی �اپھیپھ�  عموما

�افعال ج محدود دے  پھیپھ��اں .1 ٹ ِ  ہ�ی
ور�ات نوں پورا کر�ن دے  مشقت طلبنوں محدود کرد� ننی �ت روزانہ دی  استعمالدے  توانایئ �ن

۔ دےفعال صالح�ت رکھحوا� توں   ننی

ا کہسکدا اے جہو خوف پ�دا ضیق النفس �ا سا�س لی�ن وچ دقت دے حوا� توں  .2 ٹ ایتھ� دے گا  لی�ن وچ دقت نوں م��د بڑھاوا  سا�س ہہ�ی

انہاں ے ننی کیونکہ محتا�� محسوس کر سکد۔ م��ض رفتہ رفتہ � گا کوشش کرکر�ن دی    مشقتم��ض تھوڑی � جدوں کہ   تک

 ۔ی جاندی اےبگڑد دے نالک� �گر� نوں برداشت کر�ن دی صالح�ت وقت   دی

 

ِ  بَقا�ئ  دے نال حرک�اتبدین  موزوں�س لی�ن �ت م��وط طور �ت سا
نوں دور کر�ن وچ مددگار ثابت  ضیق النفسدی تکن�ک دا استعمال  توانایئ

ن دی صالح�ت وچ اضافہ ہو  �گرم�اںدی  روزمرە اپین ں دا انتی�� وچ م��ض ا�س دےگا �ت   و�ہو   ا۔و� گتوں نمنٹ

 

 

 
ا�ئ 

َ
ِ  بق

 ں دے اصولادی تکن�ک توانائئ
ِ  بَقا�ئ 

وری ز�اں نوں کٹ کیتا جاو�۔ ا�� پنج بن�ادی اصول ننی جنہاں نوں  توانایئ دی عق� توجیہ ایہہ اے کہ بدن وچ آ�س�جن دے غ�ی �ن

 روزمرە �گرم�اں وچ سم��ا جا سکدا اے۔ انہاں اصوالں دا معین انہاں نوں روزمرە عادتاں وچ داخل کرنا اے۔

ن   اںاپئن �گرم� .1  کرودی منص��ہ بندی �ت ترجیح دا تعنی

وری   و� �ت ممکن ہو  دوں�گرم�اں دا ش�ڈول بناؤ۔ جروزانہ دی  دے نالی ر وادی  کماں   ہل�بھاری �ت  - ک� کام دے غ�ی �ن

 نوں وی ختم کرو۔ مراحل

وع کر�ن توں  -  دیو۔ �ت ترت�ب جمع کرو نوں  اوزار لیئ سامان �ا  �گرم�اںروزمرە دی  قبل�ش
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 آرام کرو۔ قبل مناسبک� کام نوں مکمل کر�ن دے بعد �ت ا�� کام �ت جا�ن توں  -

 

 معاون اش�اء �ت موافقت دا استعمال .2

-  ِ
، مائ�کروو�و اوون  توانایئ ن او��ن ک کنی بچا�ن لیئ جد�د گھ��لو برتن �ا بر�ت آالت دا استعمال، مثال نان اسڻک کچن دا سامان، ال�ک�ٹ

ە۔  وغ�ی

ن  -  وقت  ن دےں نکالافرش توں چ�ی
گ

ورت نوں کم توں کم کر�ن لیئ معاون آالت جی�  خم�د�  لم�� ہینڈل دے ر�چرز �ا جھک�ن دی �ن

 دا استعمال کرو۔

ن  -  ں دا استعمال کرو۔�اں وا� ڻرالاں نوں دھک�لن �ت � جان وچ مدد لیئ پہ�ابھاری چ�ی

 

 رفتار .3

 نہ کرو۔ عجلتمستحکم رفتار رکھو �ت �ت  ٹک،  و ک� �گر� نوں ختم کر�ن لیئ کا�ن وقت دی -

 آرام کرو۔ جا�ن توں قبل ، تھکو دے پ�غامات سن بدناپ�ن  -

 

 

� ہونٹ توں سا�س ل .4 ٹ  ا جاناتسک�ی

A(  :بن�ادی تکن�ک 

 ۔ آہستگرفت رکھو �ت   آہنگسا�س لی�ن دے 
گ

دا  باہر نکال�ن ۔ سا�س و لباہر نکا �ت منہ توں سا�س و اپین نک توں سا�س لی نال�

 باہر نکالن ، سا�سز س�کنڈ 2لیئ  اندر � جان سا�سً� ، مث دا اےمقاب� وچ دگنا ہونا چا�اندر � جا�ن دے ایہہ سا�س  دوران

 دیو۔ دی اجازت ز س�کنڈ 6توں  4لیئ 

B(  رد و بدل کرو وچ جا�ن لیئ اپ�ن جسم دی رفتار �ت پوسچر وچ  آہنگسا�س لی�ن دے : 

نوں س�دھا کرنا �ا بازوؤں نوں او�ر  دھڑ مثال ، سا�س لنی  پھ�الد�اں ہ��اں اندر دی طرف اور اپ�ن سی�ن نوںپھ�ال�ن �ت اپ�ن بازو 

، مثباہر نکانا۔ مخالف سمت وچ چلد�اں ہ��اں سا�س اڻھا  ۔ا جانا �گھماؤ �ا بازوؤں نوں جسم دی طرف موڑ ً�  لنی

C(  نوں ہم آہنگ کرو:  جا�ن  سا�س لیئ  دے نالبدین حرکات 

۔  مشق دی ت�اری وچ ہوں تو جدوں �گر� دی خار�� حرکات لیئ سا�س دے خارج کر�ن دے مرح� نوں م��وط کرنا س�کھنی

 ۔و سا�س باہر نکال �ت  وو قوت بہم پہنچا ر�� ہو  دوںسا�س اندر � � جاؤ، ج
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 پوز�شنگ �ت پوسچر .5

A( �ا کہ و پوسچر توں بچ  �ت �� ڈھبتھکا دی�ن وا ٹ ن وچ رکاوٹ بن سکد جہ�ی  و�و ہ ا سا�س لنی

ن کرو جن م کاجاںبیڻھو۔ ا�� ک انجام د� لیئ دی  �گرم�اںاپین  و�وی ممکن ہو  دوںج - وقت لیئ  وچ ط��ل  ہاںتوں پ���ی

ورت ہو  ، بیڻھ�ن �ا جھک�ن دی �ن  ۔و�کھڑ� ہو�ن

 توں گ��ز کرو۔ ناپ�ن بازوؤں نوں کند� دی سطح توں بہت او�ر اڻھا -

 
B(  م�کان�ات دا موزوں استعمال: جسم دی 

ِ کویئ کام انجام دیندے وقت اپ�ن جسم نوں س�دھا رکھو، ناقص پوسچر ز�ادە  -
 اے۔ ا استعمال کرد توانایئ

ن بوجھ نوں وقت وچ دونوں بازوؤں دے  �ت ا� اڻھا�ت وقت اپ�ن بازو س�د� �ت اپ�ن جسم دے ق��ب رکھو اش�اء نوں  - مابنی

 ۔و بانڻ
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ن �ت �ا مضبوط سطح �ت  - ، مثال یو�جو �ساں نوں تھکا د و ا�� پوز�شن توں بچ �اںں نوں سہارا دیندے ہ� ااپین کہن�م�ی

 ا�سا کرو۔ ن دے دورانشیو کر 

  
  
 

 

 

 

C( موزوں پوسچر 

 جھکاؤ۔ دونوں رانااپ�ن جسم نوں تھوڑا   �ت  وو آرام لیئ بیڻھ� ہو  دوںج .1
گ

ں �ت ہاتھ رکھد�اں ہ��اں اپ�ن کندھوں نوں آرام ا�

 اے۔ ا سا�س لی�ن وچ سہولت فراہم کردپردە شکم توں  پوسچر رکھو۔ ایہہ  نالں نوں فرش �ت آرام ا�ت اپ�ن پ�ی  و دی

ِ ں نوں بہت اچا کرنا اط��ل عر� تک اپ�ن بازوؤ کم دے دوران  .2
۔ ورکنگ ڻیبل دی اونچایئ نوں خ�چ کردا اےنوں  توانایئ

 ۔و اس پوسچر توں بچ � مناسب سطح تک کم کر 

3.  
گ

ن وچ رکاوٹ �ا  خم�د� اس پوسچر توں  جا کر اے۔ ورکنگ ڻیبل نوں مناسب بلندی �ت �  ا ددا باعث بن جھکنا سا�س لنی

 ۔و بچ

ن  .4 اپ�ن جسم نوں  ں نوں موڑ ��اں �ت گھڻن�اتوں گ��ز کرو۔ اڻھا�ن توں پہ�، اپ�ن کولہ جھکند�اں ہ��اں اڻھاں افرش توں چ�ی

ن ں نوں ساس�دھا رکھن دی کوشش کرو۔ ف�ی اپ�ن پ�ی  ۔ا�دھا کر�ن توں چ�ی
گ

 ں اڻھان وچ مدد م� �

ن  .5  اپ�ن جسم دے ق��ب رکھو۔ �اںہ�  �اںجاند � � ں اڻھا ابھاری چ�ی
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ا�ئ 
َ
ِ  بق

 ں دا اطالق ـــــ اپئن د�کھ بھال دی بن�ادی �گرم�اںادی تکن�ک توانائئ
 خورا�:  .1

 پوسچر نوں �قیین بنا�ا جا�ئ �ت  عمدە -
گ

۔تتوں گ��ز کی �ا ن�م جھکاؤ وا� پوز�شنوںخم�د�  ا جا�ئ

ن �ت   - چا� دا نا جا ا �رکھوں نوں ق��ب ت��ن پوز�شن �ت قابل رسایئ جگہ �ت �ت تمام برتن تا جانا چا� دا اےکہنیوں نوں سہارا دم�ی

 ۔اے

ت توں کھانا لطف اندوز ہو�ن لیئ کا�ن وقت نوں �قیین بنا سکدا اے تا�ہ سا�س دی قلت نوں کم کی کم -  س�۔ا جا ت�ت ز�ادە ک��

 

 آرا�ش:  .2

، دانت صاف کرن،  -  ں وچ کنگ� لیئ واڻر ب�سن دے سام�ن بیڻھو۔�ت باال شیو کرنچہر� دی صفایئ

 ۔چا� دا اےدے ب�سن دے کنار� �ت سہارا دینا  واڻر دے دوران  آرا�شں نوں ان�ہک -

۔ چہر� دی صفایئ  دے ننی چا� سا�س لی�ن  م��وط د�اں ہ��اںنوں جھاڑ  �ی �ت تول چا� دا اےا جانا تاستعمال کییہ چھوڻا تول -

 ۔و نک �ت منہ ا� ساتھ نہ ڈھانپ دیدے دوران ک

ا استعمال کی - ک ڻوتھ برش �ت اس�ت  ا جا س�۔تکیاستعمال  تا�ہ او�ری اعضاء نوں کم  چا� دا اےا جانا تال�ک�ٹ

  
3.  :(  لباس پہننا (�شمول او�ری لباس، پتلون، موز� �ت جو�ت

 زپ �ا تنگ لباس �ت  -
گ

ن توں گ��ز کرو۔ وا�ں اٹنبپچھ� طرف ل�  لباس نوں پہنن

 ا�ا جا س�۔توں بچ دھڑ نوں جھکن ندھ�اں ہ��اںب �س�تا�ہ ج�ت دے  و �ت پہنجدے  �اںبغ�ی �سم -

ن  - � پہنن ٹ  ۔و� بیڻھ جاؤ ممکن ہو  س قدر ج ن دے وقت�ت اتار  ک�پ

 

 ڻوائلڻنگ:  .4

ن لگاؤ �ت ڻوائلٹ وچ  -  نوں �قیین بناؤ۔ ہوا دے عمدە نکاسا�گزاسٹ فنی

�و سا�س لیدوران پاخانہ م��وط طور �ت سا�س دی قلت نوں کم کر�ن لیئ  - ن ں دی اں دا باقاعدە استعمال آنتں �ت پھالا۔ س��

 ت نوں فروغ دے گا۔احرک

دی مناسب اونچایئ نوں �قیین بنا�ا  باؤلنصب کرو تا�ہ ڻوائلٹ اچا کرو �ا ب�ت الخال نوں   رد و بدلب�ت الخال دی اونچایئ وچ  -

 س�۔ جا 

 

 سل: غ .5

 ت�اری: 
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ِ غسل دے وقت دا اہتمام کرو جدوں �ساں وچ قوت �ت  .1
 ۔وو�ہ توانایئ

�س دی ا�شخ�ص دے بعد  ن جنہاں نوںآ�س�جن استعمال کر  ہوملوگ  او استعمال کر�ن دے بعد غسل کرو �ت  ز �لی�ٹ ائبرونکوڈ .2

 ۔�شاند� کییت گیئ ہوو�

� ت�ار   ی �ت ترت�ب پ�دا توں پہ� مناسب ط���ت توں ت�ار  غسل .3 ٹ ، صابن �ت ک�پ  ۔ دے ننی ہو�ن چا�کرو مثال تول�ی

ں نوں اپ�ن انہا�ن �ت غسل دے برتن۔ او سکدے  نہا �  بورڈ، �ا ڻوائلٹ �ت بیڻھ-باتھ�ساں کر�،  ؤ۔بیڻھ جا �ت  وو بیڻھ سکدے ہو  .4

 ب رکھو۔ق��

وری اے کہ �اںلں نوں دھو�ن لیئ ب�سن استعمال کر�ن وانہا�ن �ت باال .5 چا� ا جانا تنوں مناسب اونچایئ تک بلند کی، ب�سن لیئ �ن

ورت توں بچدھڑ �ا پالیت �ت تا دیر زور دے کر بیڻھ�ن دی تا�ہ  دا اے واڻر ہی�ٹ دا استعمال تکل�ف  حراریت غسل لیئ ا جا س�۔ ��ن

ِ نوں ختم کردا اے۔ باتھ ڻب وچ نہانا وی آرام دە �ت کم 
 اے۔ عن�  استعمال کر�ن واال  توانایئ

 

 دا ماحول:  غسل خا�ن 

ن  .1  نوں �قیین بناؤ۔ ہوا دی عمدە نکا�باتھ روم وچ  �ا کھڑکیوں نوں کھال رکھ �ئ   کرو   چالو ا�گزاسٹ فنی

ن کرو۔ پہ� ڻھنڈا پاین  بنا�ن  بھاپبہت ز�ادە پاین دے بخارات �ا  .2 دی  بھاپاستعمال کرنا گرم پاین   �ت ف�ی  و کر   چالو توں پ���ی

 پ�داوار نوں کم کردا اے۔

 

 وقِت غسل: 

� اتار  .1 ٹ ا�ر نہا�ن لیئ واڻر  موافقت کرو ۔ اس وقت پاین دے درجہ حرارت دی و لپیڻی وچ�ت آرام لیئ جسم نوں بڑ� تول�ی  و پہ� ک�پ

 ۔و�کرنا ہو ہی�ٹ استعمال  

م��وط طور �ت ا� رفتار توں  ند�اں ہ��اںاستعمال کرو �ت جسم نوں دھو  یہدھو�ن لیئ لمبا ہینڈل سپنج �ت لمبا تولکمر نوں  .2

 ۔و دی طرف جھکد�اں ہ��اں سا�س باہر نکال ت��ت   جاؤ ی حرکت دے وقت سا�س اندر �، مثال او�ر و یس لسا�

ورت ہو  .3 ، اپ�ن جسم نوں گرم رکھن لیئ ا� بڑ� تول�ی توں ڈھانپ و�ا�ر وق�ن وق�ن توں آرام دی �ن ۔ او�ری جسم نوں دھو�ن و �ت

 ۔ندے ر�و �ت نچ� جسم نوں دھو  و ڈھانپ�ی نال تول وڈ�ا�  یئ آرام کرن دے ل س نوںدے بعد، ا

�ت سا�س دی قلت نوں  نال ر�و پاین نوں خشک کرو۔ آرام  لپ�ٹ � نالل دے بعد، جسم نوں ا� بڑ� تول�ی دی تکم� غسل .4

ورت  نالں اسا�س دی مناسب تکن�ک � پہن ہوو� �ت دور کرو۔ ا�ر �ن ٹ  ۔و آرام دے بعد ک�پ
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ا�ئ 
َ
ِ  بق

  گھ��لو کام  —دی تکن�ک دا اطالق  توانائئ
ور�ات دی جگہ:  .1  روز مرە دی �ن

 ۔چا� دا اےا جانا �ں وچ رکھاں �ت المار�زاموس� لباس �ت ز�ر جامہ نوں ق��ی� درا -

کھ�ن دے خشک کر�ن �ت سلی�ت توں ر  نال ۔ ا�سا کر�ن چا� دا اےا جانا �ں نوں خشک ہون لیئ ر�ک وچ رکھناباور�پ خا�ن دے برت -

ِ بچ 
 اے۔ ر�ندیحوا� نال توانایئ

 

 : ا کھانا پکان .2
ن �ت ر�نج ہڈ لگاؤ۔ہوا دی عمدە نکا� نوں کھانا پکا�ن دے وقت باور�پ خا�ن وچ  -  �قیین بنا�ن لیئ ا� ا�گزاسٹ فنی

�ب�ک وقت  ا� � وقت وچ کث�ی کاموں نوں سنبھالنا کم کرو، مث�ً اندے دے دوران، کھانا پک - ن  بھاپں نوں بھننا �ت مچھ� نوں اس��

 دے گا۔پا �ساں نوں تناؤ وچ  ا�سا کرنا ۔ وچ پکانا 

 دا باعث بننوں متحرک کردا اے �ت  �اںکھانا بنانا شعل  ہال جال �بھوننا �ت  -
گ

 ۔ا اےددھواں سا�س لی�ن وچ تن�

�وں نوں کڻ�ن  ، مث�ً ؤ ت�اری دے کام لیئ بیڻھ جا - ن  �ت کھانا پکا�ن لیئ بیڻھنا۔ ، چھ�ل�ن س��

  دے اندر �ا باہر کر� رکھو۔وق�ن وق�ن توں آرام لیئ باور�پ خا�ن  -

  
 النڈری:  .3

ن �ت  - ن استعمال کرو۔ ڈرائینگواشنگ مشنی  مشنی

� دھو�ن لیئ   نال ںاہتھ - ٹ  ۔جاؤ  وی ممکن ہو بیڻھجدوں بیڻھن توں گ��ز کرو۔  ت�ک�پ

، بوجھ دا ا� حصہ ا� وقت وچ سنبھال و�و ا�ر النڈری بہت بھاری ہ -  ۔و �ت

� لڻکا - ٹ ٹ روی نال ا�س �ت  بیڻھ جاؤ �ت آہستہ �ت  ن جاؤ جدوں ک�پ ن م��وط طور �ت سدے دوران  � لڻکا�ن عمل کرو۔ ک�پ ا�س لنی

 دی مشق کرو۔

 

 :گھر دی صفائئ  .4
 طلب کرو۔ عاونتلیئ م م کاجاںبھاری گھ��لو ک -

سا�س طور �ت  دھڑ دے بل جھکد�اں ہ��اں م��وط۔ جاؤ  الماری دے نچ� ح� نوں صاف کرد� وقت الماری دے سام�ن بیڻھ -

 لی�ن دی تکن�ک استعمال کرو۔

دھالیئ نوں  مثً� ہر سوموار طور �ت گھ��لو کام دا ش�ڈول بناؤ،  مساوی دے نالن لیئ ہر روز ا� کام انوں تھکان توں بچ آپاپ�ن  -

، ہر بدھ نوں صفایئ دا کام کیتفرش �ت جھاڑو دنگل نوں ہر م، ا جا�ئ تدا کام کی ە۔تا جا�ئ ، وغ�ی  ا جا�ئ

 �ت و�کیوم کلی�ن استعمال کرو۔ و پہن سن لیئ ماسکگرد و غبار جھاڑ گھر وچ   -
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ا�ئ 
َ
ِ  بق

وِن  –دا اطالق  ںادی تکن�ک توانائئ  ح�ت تف��ــــ  خانہب�ی
وِن خانہ کھا�ن جانا:  .1  ب�ی

 طور �ت  -
گ

ھ�اں �ا ڈھلوان) �ت غور ط�ح دی  راس�ت دی منص��ہ بندی کرو، محل وق�ع (ک� ویپ�ش� ٹ وا� وقت لگن � کر   س�ی

 ہم آہنگ رکھو۔ پین طلب نوں اپین بدین اہل�ت �ت مطابقا۔ دے متعلق غور کرو 

 

 صبح دے وقت باغ وچ ڻہلنا:  .2

ں دے دوران، اگا۔ �د�  و�توں چھ ب�� تک باغ وچ ڻہلن دا انتظام کرنا ز�ادە آرام دە ہو  نجلیئ صبح پ ں وچ، گر� توں بچناگرم� -

� پہن چہل قد�توں نو ب�� تک ھ اڻصبح  وچدھوپ �ت گرم درجہ حرارت  ٹ نوں گرم  آپ�ا اپ�ن  و دا اہتمام کرو۔ ا�� کالر وا� ک�پ

 رکھن لیئ سکارف استعمال کرو۔

 

 خ��داری:  .3

 راس�ت دی منص��ہ بندی کرو۔دی غرض نال  توں بچ�ن لیئ خ��داری تھک جا�ن  -

 ۔و خ��د وزن دی �ش �ا روزانہ �ف ا� بھاری  و ں توں مدد لیاں/دوستابھاری گرو�ی لیئ رشتہ دار  -

 بھاری گرو�ی لیئ ڈ�لیوری �وس دا بندو�ست کرو۔ -

 �ا شاپنگ لیئ ڻرا� استعمال کرو۔ کر کرو   ں �ت رکھ�ادا استعمال کندھ ز ب�گ شاپنگ -

 

کت کرو: وچ  اپ م�ڈ�کل فالو  4.  �ش

 ۔و پہنچبر وقت دے مقام �ت اپ  م�ڈ�کل فالو  -

ورت ہو جدوں  -  دیو۔ درخواست خدمات لیئ  �شنا�مبولینس ڻرا�سپورڻ غ�ی ہنگا�ں دے ذر�� انرس و�وی �ن

ن لیئ آ�س�جن دے نقل و حمل - دے انتظام/معلومات لیئ آ�س�جن و�نڈنگ ا�جنٹس �ا پ�شہ  آ�س�جن استعمال کرن وا� صارفنی

ن ور معالج   طلب کرو۔ معاونتتوں  نی

 �ا  و و��ل چی�ئ خ��د -
�
 و�۔س ہو فر دا انتظام کرنا مشکل محسو ا�ر ک� نوں س و لی عار�تا

 

 دا سفر:  وقتط��ل  5.

 ۔رکھو  ہمراەمناسب ادو�ات  دے نالہنگا� حاالت لیئ اضا�ن خورا�  -

 ۔و بچتوں  نتھک جا  � منص��ہ بندی کر ں دی اآرام دے دوران�جایت وقفہ سفر لیئ  -

 �ت ادو�ات دی فہرستنی ت�ار کرو۔ ںاہنگا� استعمال لیئ م�ڈ�کل ر�ورڻ -

 مدد طلب کرو۔ں توں ااستعمال کرو �ا رشتہ دار سامان � جا�ن لیئ ڻرا� دا  -

  
 

 

 نت�جہ
ِ ں لیئ اب�ماری دے م��ض  تنف�ایہہ ِکتابچہ دائِ� رکاویٹ 

ے۔ ایہہ ندا اارو عمو� ترا��ب �ت اصول متعارف ک نالبچت دے حوا� وچ  توانایئ

 دی  محض
گ

 وندے ذہن وچ سواالت ہو  ہاںلوگوں لیئ جن ہاںلیئ ا� عام حوالہ دے طور �ت کم کردا اے۔ ان اطالقوچ  �گرم�اںروز مرە زند�

ن لیئ متعلقہ پ�شہ ور معالج معاونت ہاں نوں، انوونمحسوس کرد� ہات وچ تبد�� ک�ف�طی�  �ا   ۔چا� دا اےتوں رابطہ کرنا  نی
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ِ دی طرف توں پ�ش کردە
  ہسپتال اتھاریٹ

 تھرایپِ  ��شَنلگ��ڈ ِان آ��   - کمییٹِ نیٹنگ  آرِڈیکو 
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