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ਬਿਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਕਲਾਂਗਤਾ ਨਾਲ ਪੀਬਿਤ 
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ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਚ ਬਕਸੇ ਬਸਹਤ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ 
ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬਕਸੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਲੋਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਤ ਿੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ 
ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਿੰਧੀ ਫੈਸਲੈ ਕੌਣ 
ਲਿੇਗਾ?
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ਤੁਹਾਡੀ ਬਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣਾ

ਅਫਰੀਕਾਨਸ
ਅਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਕਰੋਸ਼ੀਅਨ
ਡਚ
ਫਰੇਂਚ
ਜਰਮਨ
ਗ੍ੀਕ
ਬਹੰਦੀ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ
ਇਤਾਲਿੀ
ਮੇਸੀਡੋਨੀਅਨ
ਮਲਾਏ
ਪੋਬਲਸ਼
ਪੰਜਾਿੀ
ਸਰਿੀਅਨ
ਸਪੇਬਨਸ਼
ਤਾਗਾਲੋਗ (ਬਫਲੀਪੀਨੋ)
ਬਿਅਤਨਾਮੀ।

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਇਸ ਿਰੋਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬਿੱਚ ਕੀਤਾ 
ਬਗਆ ਹੈ:

ਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤੇ ਿਰੋਸ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ  
Healthy WA ਦੀ ਿੈੱਿਸਾਈਟ ਿੇਖੋ:   
www.health.wa.gov.au
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Advance Care Planning
Advance Care Planning ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
Advance Care Planning ਤੁਹਾਡੇ ਭਬਿੱਖ ਦੀ ਬਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਿੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਬਤੰਨ ਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਬਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਬਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੇਗੀ ਬਕ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਕਸਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਅਮਲ ਬਿੱਚ ਬਕਿੇਂ ਬਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਪੁੱਛੋ

ਹੇਠਾਂ ਿਾਰੇ ਪੁੱਛੋ:

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਬਿਕਲਪ
 ਭਬਿੱਖ ਬਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
 ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਥੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਤੁਸੀਂ ਬਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖੌ
ਲੋਿ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਗੱਲਿਾਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 ਪਾਰਟਨਰ/ਪਬਰਿਾਰ/ਦੋਸਤ
 ਡਾਕਟਰ
 ਬਸਹਤ ਪੇਸ਼ਾਿਰ
 ਆਤਬਮਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ
 ਸਾਮਾਬਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਪਰਕ
 Enduring Guardian* 

(ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾ)ਂ।
* Enduring Guardian ਇੱਕ ਅਬਜਹਾ ਬਿਅਕਤੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਬਰਸਬਥਤੀ ਬਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਬਨਜੀ, ਜੀਿਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਿੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 
ਬਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਬਜਹੇ ਫੈਸਲੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

3. ਅਮਲ ਬਿੱਚ ਬਲਆਓ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਦੂਬਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹਤਿਪੂਰਣ ਹੈ

 ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
 ਇਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਲਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ

• Advance Health Directive
• Enduring Power of Guardianship
• Advance Care Plan.
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