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ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 
ਭਾਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ- ਸਾਡੇ ਤੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਉ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ 

ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਜਸਨੰੂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ  

ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਿਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਿਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿੁਝ ਕਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ 

ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਹਰੇਿ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿੋਲ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ 

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਿ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ 

ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ।

ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਕਰਆਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ 

ਿਰਣਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਤ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ ਅਨੁਿੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਰਨ ਕਦਉ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀ ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ 

ਕਜਹਾ ਪਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।



3

ਮੈਂ ਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਬਾਰ ੇਅਪ-ਟੂ-ਡਟੇ ਖਬਰਾ ਂਚਾਹੁਦੰਾ ਹਾ।ਂ 
ਪਜੇ 10 ਤ ੇਜਾਓ

ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।6, 8 ਅਤੇ 11 ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ,ਿੀ ਤੁਸੀ ਸਥਾਨਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ?

5 ਅਤੇ 7 ਪੇਜਾਂ  
ਤੇ ਜਾਓ।

ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
8 ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ

ਿੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ  
ਕਿਅਿਤੀ ਨੂੰ ਿਾੱਲ  

ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ  ਗਲੱ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾ?ਂ
5 ਅਤੇ 7 ਪੇਜਾਂ  

ਤੇ ਜਾਓ।

0808 800 0303 ਤ ੇਿਾਲੱ ਿਰਿ ੇ(ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਾਰਣ  
18001 0808 800 0303) ਕਿਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ।ੋ ਕਿਆਕਖਆ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਿੋਨ ਦੇ ਅੰਤ ਕਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਕਹਰ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਿਾਰ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ, ਰੋਿਾਨਾ ਕਜਉਣ 
ਦੇ ਕਟਪਸ, ਸਮਾਕਜਿ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਿਗਾਰ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 
ਿੁਝ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਕਜਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ 
ਕਿਅਿਤੀ- ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਿ ਕਮੱਤਰ, ਪਕਰਿਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ 
ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ* ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਕਿਆਕਖਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਾ-
ਿਸਤੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਿਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
*UK ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਿਰਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾੱਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK 
ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ   
ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ
ਅਜੱ ਕਿਸ ੇਇਿੱ ਕਿਅਿਤੀ ਨੂ ੰਿਾਲੱ ਿਰੋ  

ਜਾ ਂਕਿਸ ੇਨਾਲ ਸਥਾਨਿ ਤਰੌ ਤ ੇਗਲੱ ਿਰ।ੋ
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ਸਥਾਨਿ ਜਾਣਿਾਰੀ  
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ
ਸਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ 
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਪਤ, ਇੱਿ-ਇੱਿ ਿਰਿੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਹਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਅਤੇ 
ਕਮੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਪਿੇ ਤਾਂ ਉਹ 
ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਿ ਸੰਭਾਲ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਿਰਨ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਿਨਾਤਮਿ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਿ, ਸਾਡੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

0808 800 0303 ਤ ੇਿਾਲੱ ਿਰਿ ੇ(ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਾਰਣ  
18001 0808 800 0303) ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਿਰ।ੋ ਕਿਆਕਖਆ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੋਰਮ
ਸਾਡਾ ਿੋਰਮ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੇ ਅਨੁਭਿ ਸਾਂਝੇ ਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਤਰੀਿਾ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਿੈਬ ਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰੋ। ਿੋਰਮ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਪਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਿੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕਿੱਚ ਮੁੱਕਦਆਂ ਕਜਿੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਕਰਆ ਅਤੇ 
ਰੋਿਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਟਪਸ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੇ ਕਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿ ਤੁਸੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ 
ਸਾਂਝੇ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਿਈੋ ਕਿਅਿਤੀ ਜੋ 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਦੂਜ ੇਲੋਿਾਂ 
ਨਾਲ ਗਲੱ ਿਰੋ
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ਸਕਹਿਰਮੀ ਸਮਰਥਨ ਸੇਿਾ
ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਉਸ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਜਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਅਸੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਕਸੱਕਖਅਤ ਸਕਹਿਰਮੀ ਸਮਰਥਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਦੇ 
ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਰੱਖ ਸਿਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿੋਈ ਚੀਿ ਕਜਿੇਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਨੱਜੀ 
ਅਨੁਭਿ, ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਕਨਪਟਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਅਤੇ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਿੇਿਲ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਲੰਟੀਅਰ ਿੀ 
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਿਾ ਮੁਿਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਲੰਟੀਅਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਕਿਧਾਜਨਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨਗੇ।

ਸਥਾਨਿ ਸਮੂਹ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਮੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਸਮੂਹ 
ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਦੂਜੇ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲੋ।

ਸਥਾਨਿ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਆਿਾਰਾਂ ਕਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿੁਝ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਜਿਾਨ ਲੋਿਾਂ ਦੇ 
ਹਨ।

ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਈ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਗਤੀਕਿਧੀਆਂ 
ਕਜਿੇਂ ਿਸਰਤ ਿਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਕਦਨ ਦੇ ਟੂਰ ਅਤੇ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਿਈ ਕਿਕਸ਼ਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਿਸ ਿਰਦੇ ਹਨ।

0808 800 0303 ਤ ੇਿਾਲੱ ਿਰਿ ੇ(ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 18001 
0808 800 0303) ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ।ੋ 
ਕਿਆਕਖਆ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਸਾਡੇ ਅਪ-ਟੁ-ਡੇਟ ਸਰੋਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿਿਾਕਲਟੀ ਸਟੈਡਰਡਾਂ 
ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਿੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਿੇਂ 
ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਇੱਿ ਲੜੀ  
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਿਨਾਤਮਿ ਮੁੱਕਦਆਂ ਅਤੇ ਸਕਥਤੀ 
ਰੋਿਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਿਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਿੀ ਦੇਖਦੇ 
ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਆਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹਨ। ਤੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਿੱਚ ਿੀ ਪੜ੍ਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿੈਬਸਾਈਟ
ਸਾਡੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਈੋ 
ਹ।ੈ ਤੁਸੀ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰ ੇਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਕਿਿੇਂ ਕਰਹਾ ਜਾਿ ੇਕਿਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲੈ ਸਿਦ ੇਹ ੋਇਸਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸਦੀ 
ਨਿੀਨਤਮ ਖਜੋ ਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡਟੇ ਰਖੱੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿਦੀਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਮਚਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਚੀਿ ਜ ੋਤੁਸੀ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹੋ
ਉਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀ ਭਰੋਸਾ ਿਰ 

ਸਿਦੇ ਹੋ
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ਸਥਾਨਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਘਟਨਾਿਾਂ
ਅਸੀ UK ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਮਲ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਿੀ ਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ। ਸਕਥਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਹਰ 
ਕਿਅਿਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ 
ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

0808 800 0303 ਤ ੇਿਾਲੱ ਿਰਿ ੇ(ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਾਰਣ  
18001 0808 800 0303) ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਿਰ।ੋ ਕਿਆਕਖਆ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਸਪੰਰਿ ਕਿਚੱ  
ਰਕਹਣਾ
ਸਾਰੀਆ ਂਤਾਿਾ ਖਬਰਾ ਂਅਤ ੇਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਕਿਅਿਤੀਆ ਂਤੋਂ ਗਲੱਾ ਂਸਣੋੁ।

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ UK ਮੈਂਬਰਕਸ਼ਪ
ਜੇ ਤੁਸੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ?

ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਕਤਮਾਹੀ ਮੈਗਿੀਨ, ਦ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ 
ਹਨ। ਹਰੇਿ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਿਰਤਮਾਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ 
ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੈਗਿੀਨ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋਂਗੇ।

ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਲੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿਹਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਿੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਮੈਂਬਰਕਸ਼ਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿੇਿਲ £4 ਹੈ।

0808 800 0303 ਤ ੇਿਾਲੱ ਿਰਿ ੇ(ਪਾਠ ਪ੍ਰਸਾਰਣ  
18001 0808 800 0303) ਕਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਿਰ।ੋ ਕਿਆਕਖਆ ਸਿੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਸਮਾਕਜਿ ਮੀਡੀਆ
ਜਿੇਰ ਤੁਸੀ ਿਬੈ ਿਰਤਦ ੇਹ ੋਤਾ ਂਚਕੈਰਟੀ, ਖਜੋ ਦੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧੀਆ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਖਬਰਾ ਂ‘ਮਾਈਕ੍ਬੋਲਾਕਗਗੰ 
ਸਾਈਟ’ ਟਕਿਟੱਰ ਤ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ।ੋ

ਨਿੀਨਤਮ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਘਟਨਾਿਾ ਂਨਾਲ ਅਪ-ਟੂ-ਡਟੇ ਰਕਹਣ 
ਲਈ ਿਸੇਬੱੁਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰ ੋਅਤ ੇਪਾਰਕਿਸੰਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ 
ਹਰੋ ਲੋਿਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਿ ਸਾਝਂ ੇਿਰ।ੋ

  www.facebook.com/parkinsonsuk

  www.twitter.com/parkinsonsuk



ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK
ਮੁਫ਼ਤ* ਗੁਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0808 800 0303
ਕਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 18001 0808 800 0303  
ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਰਿਾਰ 9am–8pm, ਸ਼ਨੀਿਾਰ 10am–2pm 
ਕਿਆਕਖਆ ਉਪਲਬਧ।
*UK ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈਟਿਰਿਾਂ ਤੋਂ ਿਾੱਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

parkinsons.org.uk/supportnetworks 
hello@parkinsons.org.uk

ਹਰ ਘੰਟੇ UK ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਕਿਅਿਤੀ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੰੂ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਿੀ 
ਇਿੱਕਲਆਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਿਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 

ਅਸੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਿ ਸਮੂਹਾਂ 
ਦੇ ਨੈਟਿਰਿ, ਸਾਡੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 
ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲਿਰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਤੱਿ 
ਕਲਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਕਹਰ ਨਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਿ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ 
ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸਦੇ ਹਰੇਿ ਪੱਖ ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਕਜਿੇਂ ਕਿ UK ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚੈਕਰਟੀ ਦੇ 
ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਅਸੀ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਿਰਨ ਦੇ ਿੰਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਪਕਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਕਿਆਦਾ ਨਿਦੀਿ ਹਾਂ। ਅਸੀ 
ਕਦ੍ਰਸ਼ਟੀਿੋਣ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਿੀ ਮੁਕਹੰਮ 
ਚਲਾਈ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ 
ਿਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਹਰ ਕਿਅਿਤੀ ਦੀ 
ਕਿੰਦਗੀ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰਨ ਕਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰੋ।

©ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਅਗਸਤ 2012। ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ UK ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਯੂਨਾਈਕਟਡ 
ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਕਲਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਿੇਲਸ 
(258197) ਅਤੇ ਸਿਾੱਟਲੈਂਡ (SC037554) ਕਿੱਚ ਪੰਜੀਕਕ੍ਤ ਇੱਿ ਚੈਕਰਟੀ।

This resource is supported by The Medtronic Foundation and we are grateful for their 
generous gift. Our supporters don’t have any input into the content of our publications.

ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਕਿਚੱ ਮਡੇਟ੍ਰਕੋਨਿ ਿਾਉਂਡਸ਼ੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਤੱੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦ ੇਉਦਾਰ ਤਹੋਫ਼ ੇਲਈ ਧਨੰਿਾਦੀ ਹਾ।ਂ 
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਿਾਕਲਆ ਂਦਾ ਸਾਡ ੇਪਕ੍ਾਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਸਮਗੱਰੀ ਕਿਚੱ ਿਈੋ ਯਗੋਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਦੁੰਾ ਹ।ੈ

L025P


