
        
ਆਓ ਸਾਥੀਓ ! ਦਿਦਿਆਂਗ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੂੰ  20 ਫਰਿਰੀ ਨ ੂੰ  ਿੋਟ 

ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਦਿਤ ਕਰੀਏ । ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਿਾ ਿੱਕ ਿੈ। 

ਚਣੌ ਪਰਦਕਰਆ  ਿਰੌਾਨ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਲਈ ਪਆੁਇੂੰਟਸ 

1. ਦਿਦਿਆਂਗ ਿੇ ਨਾਲ ਦਿਿਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ । ਜਲਿਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਲੋਕਤੂੰ ਤਰ ਿੇ ਦਤਉਿਾਰ ਦਿੱਚ ਉਿ ਭਾਗੀਿਾਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬ ਥ 'ਤੇ ਆਇਆ ਿੈ । ਉਸ ਿੀ  ਖੁਸੀ ਉਸਨ ੂੰ  ਮਦਿਸ ਸ ਕਰਨ ਿੀਓ  । 

2. ਦਿਦਿਆਂਗ ਿੇ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿੀ ਅਦਜਿਾ ਸਬਿ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਸ ਿੀ ਭਾਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਠੇਸ ਪਿੁੂੰਚਾਿੇ। 

3. ਦਕਸ ੇਿੀ ਦਿਦਿਆਂਗ ਨ ੂੰ  ਲਾਈਨ ਦਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

4. ਦਿਦਿਆਂਗ ਨ ੂੰ  ਬ ਥ 'ਤੇ ਪਿੁੂੰਚਨ 'ਤੇ ਸਦਿਜ ਮਦਿਸ ਸ  ਕਰਿਾਓ , ਬੈਠਣ ਿੀ ਦਿਿਸਥਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰੋ । 

ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿਟੋਰ ਿੋਣ ਿੇ  ਮਾਣ  ਿਾ ਅਦਿਸਾਸ ਕਰਾਓ | 

5. ਜੇਕਰ ਦਿਦਿਆਂਗ ਨੇ ਦਪਕ ਐਡਂ ਡਰਾਪ ਿੀ ਸਿ ਲਤ ਨ ੂੰ  ਚੁਦਣਆ ਿੈ,ਤਾਂ ਉਸਿੀ ਲੋੜ ਿ ੇਦਿਸਾਬ ਨਾਲ ਿੇਿੀਕਲ ਿਾ ਪਰਬੂੰ ਧ  

ਕਰੋ। ਿੇਿੀਕਲ ਦਿੱਚ ਦਬਠਾਂਿੇ  ਅਤੇ ਉਤਾਰਿ ੇਸਮੇਂ ਦਧਆਨ ਰੱਖੋ , ਜਲਿਬਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ  । 

6. ਦਿਦਿਆਂਗ ਿੇ  ਅਦਭਿਾਿਕ ਨ ੂੰ   ਸਾਰੀ  ਪਰਦਕਰਆ  ਦਿਚ ਸਦਿਯੋਗੀ ਬਣਾਉ । 

7. ਬਲਾਇੂੰਡ/ਇੂੰਟਲੇੇਕਚੁਅਲ ਦਿਦਿਆਂਗ ਜੇਕਰ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਦਕਸ ੇਗਾਰਡੀਅਨ ਨ ੂੰ  ਪੋਦਲੂੰ ਗ ਬ ਥ ਦਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੂੰ ਿਾ ਿੈ, 

ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਜਾ ਲੈਣ ਿਣੇਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। ਜੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਪੋਦਲੂੰ ਗ ਦਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਰੋਕਨਾ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

8. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਦਿਆਂਗ ਗਾਰਡੀਅਨ ਿੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਪਕ ਐਡਂ ਡਰਾਪ ਿਾ ਸਾਰਾ ਦਧਆਨ 

ਰੱਖਣ । 

9. ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਿੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਸੈਕਲ ਸੈਲ ਿਰਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਿਣੇ ਿਾਲੀ ਦਿਦਿਆਂਗਤਾ ਿਾਲੇ ਦਿਦਿਆਂਗ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਦਿਲ ਿ ੇ

ਆਧਾਰ ਤ ੇਿੋਦਟੂੰ ਗ ਕਰਿਾਓ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ । ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ  ਿਾ  ਖਾਸ  ਦਧਆਨ ਰੱਖੋ | 

10. ਬ ਥ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਂਦਨੂੰ ਗ ਕਰਿੇ ਿੋਏ, ਿੋਟਰ ਨ ੂੰ  relax ਕਰਨ ਉਪਰੂੰਤ temperature ਿੱਥ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ  ਦਲਆ ਜਾਿੇਂ | 

11.  ਦਿਦਿਆਂਗ ਿੋਟਰ ਨ ੂੰ  ਪੀ ਡਬਲਯ  ਐਪ ਤੇ ਰਦਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਟੋਰ ਸ ਚੀ ਦਿੱਚ ਦਿਦਿਆਂਗ ਮਾਰਕ ਕਰਿਾਓ i 
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