NIDAS: 4
CEREBRAL PALSY-IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1.

Ip-«nയുടെ hfÀ-¨m-Im-e-L-ട്ട-¯nÂ F-s´-¦nepw Xma-kw t\-cn-«m³ Rm³ B-sc
k-മീ-]n-¡Ww?
\n-§-fp-sS k-ao-]-¯pÅ ssNÂ-Uv U-h-e-]v-saâv skâ-dpamtbm ^n-kn-¡Â sa-Un-kn³ Un-¸mÀ«p-saâpamtbm _-Ô-s¸-SpI.

2. sk-dn-{_Â-]mÂ-kn-bp-am-bn _-Ô-s¸-Sp h-cp-¶ a-äp {]-iv-\-§Ä-¡v B-sc-bm-Wv k-ao-]n-t¡--Xv?
• h-fÀ-¨m L-«-¯n-se Im-e-Xmakw

• Zn-\-N-cy-IÄ
bmkw

kz-´-am-bn

sN-¿p-¶-Xn-\p

{]-

• B-i-b-hn-\n-a-b-¯n-\v {]-bmkw

•
•
•
•
•

inip-tcmK hnZ-Kv[-³
\yqtdm-f-Pn-Ìv
sUhe]vsaâÂ sXdm¸nkväv
ഫിസിയയോ sXdm¸n-Ìv
sskt¡mf-Pn-Ìv

•

H¡p-t¸-j-WÂ sXdm¸nÌv

•

kv]o¨v Bâv emwtKzPv sXdm¸n-Ìv

3. ^nkntbm sX-dm-¸n-Ìn-sâ FÃm-]-cn-io-e-\-co-Xn-കfpw am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v ho-«nÂ sN-¿m³
km-[n¡ptam?
FÃm ]-cn-io-e-\ co-Xn-Ifpw km-[y-am-InÃ. Nn-e ]-cn-io-e-\-§Ä-¡v ^nkn-tbm-sX-dm-]n-Ìn-sâ
tkh-\w A-Xym-h-iy-am-Wv.
4. sk-cn-{_Â ]m-Â-kn _m-[n-¨ H-cp Ip-«n-bv-¡v F-t¸mÄ ap-XÂ ^nkn-tbm-sX-dm-¸n sNയ്XpതുS§Ww?

Ip-«n-bp-sS t]-in-IÄ-¡p--m-Ip-¶ ap-dp¡w, i-co-c-¯n-sâ X-fÀ-¨, h-fÀ-¨m-L-«-§-fn-ep--m-Ip¶ Im-e-Xma-kw C-h-bn-te-sX-¦nepw Im-Wp-I-bm-sW-¦nÂ B-Ip-«n-bv-¡v F-{Xbpw s]-s«-¶v
^nkn-tbm-sX-dm-¸n ]-cn-ioe-\w B-cw-`n-t¡---Xm-Wv.
5. sk-dn-{_Â ]mÂ-knയുള്ള Ip-«n-bv-¡v F-{X-\mÄ ^n-kn-tbm sX-dm-¸n sN-t¿ണ്ടn h-cpw
കൃതയമോയി പറയോ³ സോധിക്കില്ല.

Hmtcm Ip-«n-bp-sSbpw im-cncn-I \n-e A-നുk-cn-¨m-Wv H-cp
^nkntbm sX-dm-¸n-kv-äv ]-cn-io-e\-¯n-sâ ssZÀLyw \n-Ý-bn-ക്കു¶-Xv.
6. H-cp Znh-kw F-{X ka-bw /F-{X-{]m-hiyw ]-cn-ioe-\w sN-¿Ww?
^nkn-tbm sX-dm-¸n-Ìv \nÀ-tZ-in-¡p-¶-Xn\-\p k-cn-¨v.
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7. i-co-c-¯n-sâ N-e-\-ti-j-n-bn-se t]m-cm-bv-a-IÄ ]-cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\v B-h-iyam-b D-]-I-c-W-§Ä
F-hn-sS-sbÃmw e-`y-am-Wv?
\n-§-fp-sS ^nkntbm sX-dm-]n-Ìn-sâ k-lm-യം

യതെുകയയോ അെുത്തുള്ള വികല്ോംഗ യേമ

യകോർപയറഷടന സമീപിക്കുകയയോ ടെയ്യുക .കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

http://www.accesshub.org

യുമോയി ബന്ധടെെുക

8. skdn-{_Â ]mÂ-kn _m-[n-¨-hÀ-¡v

സോധോരണ

im-co-cn-I-Øn-Xn A-\p-h-Zn-¡p-sa-¦nÂ
[y-am-Wv.
9.

Ip-Spw-_ Po-hn-Xw km-[yamtWm?

സോധോരണ

Ip-Spw-_-Po-hn-Xw \-bn-¡p-hm\pw A-hÀ-¡v km-

സർക്കോരിÂ നിന്ും ല്ഭ്യമോകുന് െില് ആനുകൂല്യങ്ങÄ എടതോടക്കയോണ്?
വയക്തിക്ക്

•

Xohണ്ട-n-bm{Xm kuP\yw

•

KSRTC bm{Xm-\p-Iqeyw

•

kmaqlykp-c£m s]³j³

•

hnI-emwK tImÀ¸-td-j³ hgn Ønc-\n-t£]w

•

Xt±i kzbw-`-cW Øm]-\-§Ä hgn [\--k-lmbw

മോതോപിതോക്കൾക്ക്

•
•

Øew amä ap³K-W\
tI{µ Kh¬saâv DtZym-K-Ø-ർക്ക്[\-k-lmbw

•

സർക്കോർ ഉയ്യോഗസ്ഥർക്ക് 15 ്ിവസടത്ത സ്ടപഷയൽ കോഷവൽ ല്ീവ്

•

നികുതിയിളവ്

നോഷണൽ ട്െസ്റ്റ് ആക്ട് ട്പകോരമുള്ള എല്ലോ ആനുകൂല്യങ്ങളും ല്ഭ്യമോണ്.

10. Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്ും

തിരിച്ചറിയൽ കോർുംഎങ്ങടന കിട്ടും?

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്്
ടമിക്കൽ
അയപേോ

യകോയളജ്

/

ജനറൽ

ആശുപട്തി

/

ജില്ലോ

യഫോറത്തിയനോടെോെംപോസ്്യപോർട്ട്

സ്ഥിരീകരിക്കുന്
സമർെിച്ചോൽ

റിയെോർട്ട്,

ജനന

ആശുപട്തി

സസസ്

എന്ിവിെങ്ങളിൽ

യഫോയട്ടോ,

നിന്്

ല്ഭ്ിക്കുന്

skdn-{_Â ]mÂ-knയോണ്എന്്

സർട്ടിഫിക്കറ്്(യകോെി),തിരിച്ചറിയൽയരഖ

എന്ിവ

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്്കിട്ടും.

യയോഗയത
40% ത്തിൽ കൂെുതൽ സവകല്യം

വികല്ോംഗ തിരിച്ചറിയിൽ കോർ്
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അവിടെ

Unsk_nenän kÀ«n^n¡റ്്

ഉളളവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ കോർ് സോമൂഹ്യനീതി വകുെിടെ ീഫീസിൽ

നിന്ും ല്ഭ്ിക്കും.

11.

കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധടെയെണ്ടവർ

മിസ്ിസ്.സഷനി.എം.െി
ഫിസിയയോടതറോെിസ്റ്റ്
നിഷ്,തിരുവനതപുരം

-

മിസ്ിസ്. രജിത
യസോഷയൽ വർക്കർ
നിഷ്,തിരുവനതപുരം
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