
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਕੀ ਹ ੈ?

ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ, ਦਿਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣ-ਕੁਿਰਤੀ 
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਵੀ ਦਕਹਾ ਿਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਿੋ ਦਕ ਦਿਮਾਗ ਨੰੂ 
ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਿਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿੀ ਹ ੈਿੋ 
ਿਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹੁਿੰਾ ਹ।ੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਕਸੇ ਿਰੁਘਟਨਾ ਿਾਂ 
ਸਿਮੇ, ਿਰੌ,ੇ ਦਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਲਾਗ, ਿਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਹਰੋ 
ਨਦਸ਼ਆਂ ਕਾਰਨ ਹ ੋਸਕਿਾ ਹ।ੈ

700,000 ਤੋਂ ਵਧੱ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਿ ੇਲੋਕਾਂ ਿ ੇਦਿਮਾਗ 
ਦਵਚੱ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹ।ੈ ਦਕਉਦਂਕ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਿ ੇਹਰ ਦਹਸੱੇ 
ਨੰੂ ਦਨਯੰਤਦਰਤ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਸੱਟ ਨਾ ਦਸਰਫ ਦਵਅਕਤੀ ਿ ੇ
ਸੋਚਣ ਿਾਂ ਦਵਹਾਰ ਕਰਨ ਿ ੇਢਗੰ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਿੀ 
ਹ,ੈ ਬਲਦਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ ਤ ੇਦਕਵੇਂ ਕਮੰ ਕਰਿ ੇਹਨ ਨੰੂ 
ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ

ਦਕਉਦਂਕ ਕਈੋ ਿ ੋਦਵਅਕਤੀ ਇਕ ੋਦਿਹ ੇਨਹੀਂ ਹੁਿੰੇ, ਇਸ 
ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਹਰ ਸੱਟ ਿ ੇਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਵਚ ਵਖੱਰੀ ਹ ੋ
ਸਕਿੀ ਹ।ੈ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਣੋ ਦਵਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਥੋੜਾ੍ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਿਾ ਹ,ੈ ਿਦੂਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਠੀਕ 
ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ।ੇ

ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਿ ੇਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤ ੇਤਜਰਬੇ

ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਸਦਮਾ
ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਦਦਮਾਗੀ 
ਸੱਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹ ੈ
ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਦਦਸਆਂ ਜਾਂ 
ਖੇਡ ਖੇਡਦਦਆ,ਂ ਦਡਗੱਣ 
ਜਾਂ ਹਏੋ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 
ਨਾਲ ਦਸਰ ਟਕਰਾਉਦਂਾ 
ਹ ੈਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਹਲੱਦਾ 
ਹ।ੈ ਦਦਮਾਗੀ ਧੱਕਾ ਇਕੱ 
ਹਲਕੀ ਦਕਸਮ ਦੀ ਸਦਮੇ 
ਵਾਲੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਹ।ੈ

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਹਰੋ ਨਸ਼ੇ
ਬਹਤੁ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹਰੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰ ੇ
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦ ੇਦਦਸ਼ਾ ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਜਾਉ:  
www.health.gov.au/news/australian-
alcohol-guidelines-revised.

ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਦਵਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ :
• ਅਧਰਗੰ (ਸਰੀਰ ਦ ੇਦਕਸੇ ਦਹਸੱੇ ਦਵਚ ਤਾਕਤ ਜਾਂ 

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਉਤੱ ੇਦਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ)
• ਮਾੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ
• ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਦਸਕ ਥਕਾਵਟ
• ਦਰਦ
• ਦਰੌ ੇ(ਸੱਟ ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਦਬਜਲਈ ਗਤੀਦਵਧੀ ਦਵਚੱ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਲਆਉਦਂੀ ਹ)ੈ
• ਸਆੁਦ ਜਾਂ ਸਗੁੰਧ ਦ ੇਅਦਹਸਾਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
• ਦਖੇਣ ਜਾਂ ਸਣੁਨ ਦਵਚ ਮਸੁ਼ਦਕਲ
• ਬੋਲਣ ਦਵਚ ਮਸੁ਼ਦਕਲ

ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਦਸੱਖਣ ਦ ੇਢਗੰ ਦਵਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
ਇਸ ਦਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ:
• ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ
• ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਾਂ ਦਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ
• ਟੀਚੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਵਚੱ ਮਸੁ਼ਦਕਲ
• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਸੁ਼ਦਕਲ
• ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੱਖਣ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦਸੱਖਣ ਦਵਚੱ 

ਮਸੁ਼ਦਕਲ

ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਵਅਕਤੀ 
ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਵਵਹਾਰ 
ਨੰੂ ਦਨਯੰਤਦਰਤ ਕਰਨ ਦਵਚੱ ਮੁਸ਼ਦਕਲਾਂ 
ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ:ੈ
• ਵਧੇਰ ੇਬੇਇਖਦਤਆਰ ਹਣੋਾ (ਦਬਨਾਂ ਸੋਚੇ 

ਸਮਝ ੇਕੁਝ ਕਦਹਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ)
• ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਦਕਦਰਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰ ੇਜੁਝਾਰ ੂ

ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਰਤਣਾ

ਸਟ੍ਰੋਕ (ਦਰੌਾ)
ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
ਸਟ੍ਕੋ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਦਕਸੇ ਗਤਲੇ (ਲਹ ੂਜੋ ਠੋਸ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ)ੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ 
ਨਾਲ ਬੰਦ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਸਟਰਕੋ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਟਰਕੋ ਫਾਉਡਂਸੇ਼ਨ  
www.strokefoundation.org.au ਉਤੱ ੇਜਾਓ। 

ਰਸੌਲੀ
ਰਸੌਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱ ਅਸਧਾਰਨ 
ਦਵਕਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜੋ ਦਗਲਟੀ ਜਾਂ 
ਗੰਢ ਬਣਾਉਦਂ ੇਹਨ। www.
cancercouncil.com.au/
brain-cancer/#tumour

ਲਾਗ
ਸਰੀਰ ਦ ੇਦਜੂੇ ਦਹਦੱਸਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾ,ਂ 
ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਵੀ ਲਾਗ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਜੀਵਾਣਆੂਂ 
ਕਾਰਨ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਲਾਗ ਦਦਮਾਗ ਦਵਚ 
ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ ੈਦਜਸ ਦ ੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਹਾਈਪੌਕਸੀਆ / 
ਐਨੋਕਸੀਆ
ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁਦੰੀ 
ਹ।ੈ ਐਨੋਕਸੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ
ਜਦੋਂ ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ।ੈ ਹਾਈਪੌਕਸੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰਾ 
ਹ ੈਜਦੋਂ ਦਦਮਾਗ ਨੂੰ  ਆਕਸੀਜਨ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਐਨੋਕਸੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈਪੌਕਸੀਆ 
ਦਦਲ ਜਾਂ ਦਮੇਂ ਦ ੇਦਰੌ,ੇ ਲੱਗਭਗੱ 
ਡੁਬੱਣ, ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ, ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ 
ਦੀ ਦਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਦਬਮਾਰੀਆਂ
ਕੁਝ ਰਗੋ ਦਦਮਾਗ ਦ ੇਦਹਸੱੇ ਦਾ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ  
ਮਾਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਨਉਰਡੋਜੇਨਰਦੇਟਵ 
ਰਗੋ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦਵਚੱ ਹਦੰਟਗੰਟਨ ਰਗੋ, 
ਪਾਰਦਕਨਸਨ ਰਗੋ, ਅਤ ੇਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰਗੋ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਦਮਾਗ ਫਾਉਡਂਸੇ਼ਨ ਉਤੱ ੇਜਾਓ: 
www.brainfoundation.org.au.



ਦਮਦਿਆਵਾਂ ਅਤ ੇਤਿੱ

ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ (ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ) ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ

ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਿਰੀ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਦਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 

1986 ਦਵਚੱ ਸਥਾਦਪਤ, ਬ੍ੇਨ ਇੰਜਰੀ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸਖਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਜੋ 
ਦਦਮਾਗ ਦਵਚੱ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਦਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਦਲਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ 
ਹ।ੈ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ, ਰਾਜ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤ ੇਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਹੂਾਂ ਦ ੇਦਵਚੱ ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ 
ਹ।ੈ ਬ੍ੇਨ ਇੰਜਰੀ ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ-ੁਸਾਲਾ ਜਨਤਕ ਦਸੱਦਖਆ 
ਮਦੁਹਮੰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰਸੰ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
www.braininjuryaustralia.org.au  
ਉਤੱ ੇਜਾਓ ਜਾ ਂ1800 BRAIN1 (1800 272 461) 
ਉਤੱ ੇਫੋਨ ਕਰ।ੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਰਾਜ ਅਤ ੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦਵਚੱ ਸਦਥਤ ਦਕਸੇ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਤਥੱ
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਿੀ ਸੂਝ ਰਖੱਿ ੇਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ 
ਦਕਸੇ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਬੁੱਧੀ ਿੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਗਟਾਵ ੇ
ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹ।ੈ

ਤਥੱ
ਦਕਉਦਂਕ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਹਰ ਸੱਟ ਵਖੱਰੀ ਹ,ੈ ਹਰ ਦਵਅਕਤੀ 
ਿਾ ਠੀਕ ਹਣੋਾ ਵਖੱਰਾ ਹੁਿੰਾ ਹ।ੈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਿ ੇ5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁਿੰੀ ਰਦਹਿੰੀ ਹ।ੈ

ਤਥੱ
ਦਜਆਿਾਤਰ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹਣੋ ਿ ੇਦਿਨਾਂ ਿਾਂ ਹਫ਼ਦਤਆਂ 
ਿ ੇਅੰਿਰ ਹਲਕ ੇਸਿਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਠੀਕ ਹ ੋਿਾਂਿ ੇਹਨ, ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਦਿਮਾਗੀ ਧੱਕਾ। ਕੁਝ 
ਲੋਕ ਠੀਕ ਹਣੋ ਦਵਚ ਦਜਆਿਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਿ ੇਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ 
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹਣੋ ਬਾਰ ੇਦਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਦਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ  ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦਮਲੋ।

ਦਮਦਥਆ
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਇਕੱ ਬੌਦਧਕ ਅਪੰਗਤਾ ਹ।ੈ

ਦਮਦਥਆ
ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ 2 ਹਫਦਤਆਂ ਿ ੇਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਠੀਕ 
ਹੁਿੰੀ ਹ।ੈ

ਦਮਦਥਆ
ਹਰ ਕਈੋ ਹਲਕ ੇਸਿਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਿੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਿਲਿੀ 
ਠੀਕ ਹ ੋਿਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਦਿਵੇਂ ਦਕ ਦਿਮਾਗੀ ਧੱਕਾ।

Synapse 
ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ 
ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਭਾਦਵਤ ਹਏੋ ਹਨ
ਮਫੁ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 673 074
www.synapse.org.au

Brain Injury Association 
of Tasmania 
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਰਾਜ-ਦਵਆਪੀ, ਨਾ-ਮਨੁਾਫ਼ਾ 
ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਦਦਮਾਗੀ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਦਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ 
ਦਹਸੱੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮੰ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹ।ੈ
ਮਫੁ਼ਤ ਕਾਲ: 1300 BIATAS  

(1300 242 827) ਜਾ ਂ 
(03) 6230 9800
www.biat.org.au

Integrated disAbility Action
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ 
ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
ਫੋਨ : (08) 8948 5400
www.idainc.org.au

Brain Injury SA 
ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਅਤ ੇਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਸਾਊਥ 
ਆਸਟਰਲੇੀਆ ਦਵਚ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
ਫੋਨ : (08) 8217 7600
1300 733 049 (ਦਦਹਾਤ ਦਵਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ) www.braininjurysa.org.au

ADACAS (ACT Disability Aged 
Carer Advocacy Service) 
ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱ 
ਨਾ-ਮਨੁਾਫ ੇਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਫੋਨ : (02) 6242 5060
www.adacas.org.au

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਿਾ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਿੇਸ਼

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਤ ੇ 
ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਤਸਮਾਨੀਆ

ਨੋਰਿਰਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ  
(ਉਤੱਰੀ ਕੇਂਿਰੀ ਪ੍ਰਿੇਸ਼)

ਸਾਊਿ (ਿਖੱਣੀ) ਆਸਟਰੇਲੀਆ

Brain Injury Matters
ਇਕੱ ਸਵ-ੈਵਕਾਲਤ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਨੂੰ  
ਦਸਦਖਆ ਦਣੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹ ੈਜੋ ਦਦਮਾਗ 
ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਫੋਨ : (03) 9639 7222
www.braininjurymatters.org

Brainlink
ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਦਵਤ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ 
ਪੱਧਰ ਨੂੰ  ਸਧੁਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰਦਪਤ ਹੈ
ਫੋਨ : (03) 9845 2950
ਮਫੁ਼ਤ ਕਾਲ:  1800 677 579
www.brainlink.org.au

ਦਵਕਟੋਰੀਆ

Synapse 
ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ 
ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਭਾਦਵਤ ਹਏੋ ਹਨ
ਮਫੁ਼ਤ ਕਾਲ: 1800 673 074
www.synapse.org.au

Acquired Brain Injury  
Services NSW Inc. 
ਦਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਇਕੱ ਨਾ-ਮਨੁਾਫ ੇਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਹੈ
ਫੋਨ : (02) 9748 7372
www.abis.org.au

ਦਨਊ  ਸਾਊਿ ਵਲੇਜ਼ 

Punjabi


