ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ (ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਰੇਖ
ਯੋਜਨਾ) ਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ?
ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ ਉਸ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਰੇਖ ਬਾਰੇ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੋ।
ਇਹ ਦੁ ਨਜਆਾਂ ਨਿੰ ਇਹ ਜਾਣਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਕ ਅਹਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁ ਹਾਿੰਨ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਰੇਖ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਨਰਣਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਰਦਰਨ ਹੇਲਥ ਐਡਵਾਾਂਸਡ ਕੇਅਰ
ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਟੇਲੀਫੋਨ: 9495 3235
ਈਮੇਲ:

acp@nh.org.au

www.nh.org.au/services/advance-careplanning

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਡ
ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ

ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
PUNJABI

ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਕਸੀ ਸਦਿੱਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ
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9495 3235
9495 3140

ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ
ਨਿਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ (ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ)।
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਿੰ 9495 3235 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
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ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ ਭਨਵਿੱਖ ਦੀ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਨਕਸੇ ਗਿੰਭੀਰ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਨਜਹੀ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵਗੇ ਾ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਿੰ ਇਹ ਨਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਨਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁਦਿੰ ੇ ਹੋ?

ਐਡਵਾਾਂਸ

ਕੇਅਰ

ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ

A. ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਿੰ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ

C. ਗਿੱਲਬਾਰ ਕਰੋ

P. ਇਸਨਿੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਪ ਨਦਓ

ਤੁ ਸੀਂ ਇਿੱਕ ਕਨਿੰਨੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਸਕਦੋ ਹੋ ਨਜਸ

ਆਪਣੀਆਾਂ ਕਦਰਾਾਂ, ਨਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ – ਦੇਖ ਰੇਖ

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸੇ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮਨਹਸਸ

ਨਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਕ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ

ਪਰਾਥਨਮਕਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਨਰਣਾਇਕ,

ਲੈ ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਨਕ

ਪਨਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ-ਨਮਿੱਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇ।
ਇਸ ਨਵਅਕਤੀ ਨਿੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਨਰਣਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਾਨਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੁ ਿੰ ਇਹ ਦਿੱਸੋ ਨਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲਈ ਕੀ ਮਹਤਵਪਰਣ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨਕ ਅਿੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਰੇਖ ਕਦਰਾਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਾਥਨਮਕਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਾਂ ਭਨਵਿੱਖ ਨਵਿੱਚ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਨਰਦੇਸ਼
ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਡਾਇਰੇਕਨਟਵ (ਨਨਦੇਸ਼) ਨਵਿੱਚ ਨਲਿੱਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਨਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਜਸਨਿੰ ਤੁ ਸੀਂ
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਾਂ ਉਸ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁ ਸੀਂ ਅਨਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ
ਨਨਰਣਾਇਕ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ , ਦੇ ਦੇਣਾ ।

ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇ ਨਨਿੰਗ - ਭਨਵਿੱਖ ਦੀ ਨਸਹਤ-ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

