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ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਰੇਿਾਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਰੇਿਾ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਕਸਰੇ ਵਸਹਤ ਸਰੇਿਾ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਵਕਸਰੇ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।.

ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਚਰੇਤਾਿਨੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤੌ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

© ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਰਾਜ (2022)

ਇਸ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍ ਦੁਆਰਾ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਹਨ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍ ਪੱਛਮੀ 
ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਰਾਜ ਕਲੋ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍ ਐਕਟ੍ 1968 (Cth) ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ,ਐਡਂ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਰੇਅਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਇਸ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਝੁਾਇਆ ਹਿਾਲਾਸਝੁਾਇਆ ਹਿਾਲਾ
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ਸਤੰੁਤਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ.ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ.

ਭਾਗ 1: ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਾਰਰੇਭਾਗ 1: ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਾਰਰੇ

ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਵਕਉਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ, ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ।

ਭਾਗ 2: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਭਾਗ 2: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਗ 3: ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਭਾਗ 3: ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਸਟ੍ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਚੈਕਵਲਸਟ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਈ ਵਲੰਕ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਕੰੁਮਲ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਮਕੰੁਮਲ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਤਰੇ ਿਾਲੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਤਰੇ ਿਾਲੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ
ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕੰੁਮਲ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਲੀ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ 
ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਨ ਦਰੇ ਤੌਰ ਤਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਭਰਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਦਾ 
ਹਿਾਲਾ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਭਾਗ 3: ਮਦਦਗਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਮਦਦ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਅਤਰੇ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਵਕਉਂ ਇਹ ਭਾਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਵਕਉਂ 
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ, ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ, ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ 
ਜਾਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ।ਜਾਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੀ ਹੈ?ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੀ ਹੈ?
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਹੁਣਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਦਰੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਰੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕਰੇਿਲਕਰੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿਰੇਗਾ 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ 
ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣਰੇ ਮਜੂੌਦਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਜਾਂ ਬੰਦ) 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ (ਡਬਲਯਏੂ) 
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ 
ਪਲਾਵਨੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਵਹੱਸਰੇ ਿਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ 
ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਦਰੇ ਮਾਮਲਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਜਨਰਲ 
ਪ੍ਰਕੈਟ੍ੀਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਮਾਯਿਵੈਲਉਜ਼ ਿੈੱਬਸਾਈਟ੍ – myvalues.org.au

• ਡਬਲਯਏੂ ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਿੈੱਬਸਾਈਟ੍ – 
healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਜ਼ ਅਤਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ  ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ  
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਅਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਅਤਰੇ 

ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 
ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ 
ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ 

ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਭਾਗ 1: ਭਾਗ 1: 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਾਰਰੇਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਾਰਰੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਅਤਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣਾ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣਾ 

ਸਿਇੱੈਛਤ ਹੈ।ਸਿਇੱੈਛਤ ਹੈ।

http://www.myvalues.org.au
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
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ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਿਰੇਲਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ:

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਸਮਝੋ

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਿੀ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਵਲਆਂ 
ਦਰੇ ਸੰਭਾਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝੋ

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਰੇ ਸੰਭਾਿੀ ਫਾਇਦਰੇ ਅਤਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਰੇ 
ਯਗੋ ਹਨ

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੰੁਦਰੇ 
ਹਨ।

ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਵਦਿਾਇਆ ਜਾਿਰੇ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜੂੌਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰਰੇ ਕਈੋ ਸੱ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਪੱੁਛੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਪੱੁਛ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਵਕ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਾਲ 
ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਦੁ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਦੁ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ?ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ?
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਿਰੇਲਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਰੇ ਪੰਨੇ ‘ਤਰੇ ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ 
ਵਿਆਵਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦੀ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਿਰੇਲਰੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਪਵਹਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਿਰੇਗਾ।

ਜਰੇ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿਰੇਗਾ?ਜਰੇ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿਰੇਗਾ?
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਨੰੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਪਵਹਲਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਲੋ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤਰੇ 
ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ।

ਜਰੇ ਪਵਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਕਲੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਹੀ।
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ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੈ?ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਸਰਫ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ।

ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਿਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਸ ਬਾਰਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ।

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਸਥਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
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ਵਜੱਥਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਮਜੂੌਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ 
ਨੰੂ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਨੰੂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਅਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਫਸੈਲਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੀਤਰੇ ਜਾਣਰੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲਦਰੇ ਜਾਂ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਅਥਾਰਟ੍ੀ ਦਰੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ

ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਗਾਰਡੀਅਨ

ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀ

ਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀ

ਮਾਪਰੇਮਾਪਰੇ

ਭੈਣ-ਭਰਾਭੈਣ-ਭਰਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਵਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਵਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨੱਜੀ ਵਰਸ਼ਤਰੇ ਿਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਨੱਜੀ ਵਰਸ਼ਤਰੇ ਿਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ
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ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 1, 4 ਅਤਰੇ 6 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 1, 4 ਅਤਰੇ 6 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 1 ਭਾਗ 1 ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ ਵਲਿਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 1 ਨੰੂ ਜਰੂਰਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 2ਭਾਗ 2 ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਿੱਡੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਵਲਿਦਰੇ ਹੋ।

ਭਾਗ 3 ਭਾਗ 3 ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਿਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਛਾਿਾਂ।

ਭਾਗ 4 ਭਾਗ 4 ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲਿਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਵਕਹੜਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ (ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਸਮਰੇਤ) ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍-ੋ
ਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 5 ਭਾਗ 5 ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਵਲਿਦਰੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 6 ਭਾਗ 6 ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 6 ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦਸਤਿਤ ਗਿਾਹ ਹੋਣਰੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ (ਗਿਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਭਾਗ 6 ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਰੇ 
ਗਏ ਹਨ)।

ਭਾਗ 2: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਭਾਗ 2: ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਭਾਗ 1: ਮਰੇਰਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇਭਾਗ 1: ਮਰੇਰਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਰੂਰਜਰੂਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਮਤੀ

• ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਅਤਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਰੇ।

ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤਰੇ ਈਮਰੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 
ਵਿਕਲਵਪਕਵਿਕਲਵਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਰੇ।

ਜਰੇਕਰ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਫੋ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮਰੇਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,  
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਜਰੇ ਿੀ ਿਧੈ ਹੋਿਰੇਗਾ।

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਤੁਹਾਡਰੇ ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਵਿਆਂ 
ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।



ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ  |  7

ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ

• ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਰੱਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 
ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਣੋਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ ਅਤਰੇ ਮਾਵਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਰੇ ਪੱੁਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੰੂ 
ਆਪਣਰੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਵਟ੍੍ਰਸ਼ (65 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਹੁਣਰੇ ਹੀ ਪੜਾਅ 4 ਛਾਤੀ  ਵਟ੍੍ਰਸ਼ (65 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਹੁਣਰੇ ਹੀ ਪੜਾਅ 4 ਛਾਤੀ  

ਦਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਦਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ, ਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਨੇ ਨੋਟ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ, ਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਨੇ ਨੋਟ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਕਰੇ (ਇੱਕ ਨਰਸ), ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਕਰੇ (ਇੱਕ ਨਰਸ), ਉਸਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਾਲਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਟ੍੍ਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ ਿਾਲਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ  
ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਭਾਗ 2: ਮਰੇਰੀ ਵਸਹਤਭਾਗ 2: ਮਰੇਰੀ ਵਸਹਤ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ 
ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੁੱ ਿ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੁੱ ਿ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿਣ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿਣ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ।ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ।

2.1 ਮਰੇਰੀਆ ਂਮੁੱ ਿ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ2.1 ਮਰੇਰੀਆ ਂਮੁੱ ਿ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ
ਭਾਗ 2.1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮਜੂੌਦਾ ਮੁੱ ਿ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਵਲਿ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

2.2 ਮਰੇਰੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ,  2.2 ਮਰੇਰੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ,  
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ
ਭਾਗ 2.2 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਲਿ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ  
ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ  
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ  
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਸ  
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਵਸਹਤ  
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੈਂਬਰ/ਦੋਸਤ  
ਦਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਨੋਟ੍: ਜਰੇ ਕਈੋ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਜਾਣਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
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• ਮਨੰੂੈ 6 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਅੰਤੜੀ ਦਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮਰੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤਰੇ ਕੀਮਥੈੋਰਰੇਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਆੁਫੀ 
ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨੰੂੈ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟ੍ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਨੰੂੈ ਅਜਰੇ ਿੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਪੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਮਨੰੂੈ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ 
ਹੈ ਵਕ ਮਰੇਰੀ ਵਪੱਠ ਦਰੇ ਦਰਦ ਦਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਮਨੰੂੈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਟੋ੍ਰ ਵਨਊਰੋਨ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੰੂੈ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮਰੇਰੀ ਵਸਹਤ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਮਨੰੂੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਰੇ 
ਕੱਪੜਰੇ ਪਾਉਣਾ।
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ਭਾਗ 3: ਮਰੇਰਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂਭਾਗ 3: ਮਰੇਰਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ 
ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿਣ ਲਈ ਭਾਗ 3 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਲਿਣ ਲਈ ਭਾਗ 3 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਚੰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਚੰਤਾ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ 
ਦਰੇਿਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।ਦਰੇਿਰੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਅਤਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛੋ।ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੱੁਛੋ।

3.1 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ3.1 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ
ਭਾਗ 3.1 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ‘ਚੰਗਰੇ ਰਵਹਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਿਰੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੇ ਬਕਵਸਆਂ ‘ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ‘ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਂ 
ਸ਼ਕੌਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਲਿ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ

• ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣਾ ਮਰੇਰਰੇ 
ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

• ਮਰੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮਨੰੂੈ ਅਕਸਰ ਵਮਲਣਾ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

• ਮਰੇਰਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਮਰੇਰਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ੍-ੋ
ਘੱਟ੍ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਦਰੇਿਣ ਦਰੇ ਯਗੋ 
ਹੋਣਾ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

• ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈਸਬੀਅਨ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ 
ਰਹਰੇ।

• ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੈਂਟ੍ਨੋੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

ਰੀਟ੍ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਰੀਟ੍ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਰੀਟ੍ਾ (87 ਸਾਲ) ਆਪਣਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰੇਿਣ, ਹਰਿਤਸਕਾ  ਰੀਟ੍ਾ (87 ਸਾਲ) ਆਪਣਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰੇਿਣ, ਹਰਿਤਸਕਾ  
ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ 
ਦਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਾਇਤੀ ਿਰੇਡਾਂ ਿਰੇਡਣ ਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤਰੇ ਦਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਾਇਤੀ ਿਰੇਡਾਂ ਿਰੇਡਣ ਲਈ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤਰੇ 
ਆਪਣਰੇ ਕ੍ਰਏੋਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਟ੍ਾ ਨੇ ਆਪਣਰੇ ਕ੍ਰਏੋਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਟ੍ਾ ਨੇ 

ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਲਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਲਵਿਆ ਹੈ ਵਕ 
ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਹੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਵਹੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ  
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ।ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ।
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3.2 ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਵਚੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ 3.2 ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਵਚੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ 
ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਦਾ ਹਾਂਬਾਰਰੇ ਸਚੋਦਾ ਹਾਂ
ਭਾਗ 3.2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਵਕਹੜੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ੍ ਦਰੇ ਕਈੋ ਿੀ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਰੇ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਕ, 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ੍ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ‘ਤਰੇ, ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਸਰਫ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਰੇਗੀ ਅਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਜੀਿਨ ਜੀਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਨਾ ਹੋਿੋ।

ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ

• ਮਨੰੂੈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਹੈ।
• ਮਨੰੂੈ ਵਚੰਤਾ ਹੈ ਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਮਰੇਰਰੇ ਪਵਰਿਾਰ 

ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾਂ।
• ਜਰੇ ਮੈਂ ਸਤੰੁਤਰ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਿੀ ਹੋਿਾਂਗਾ।
• ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਦਰੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯਗੋ ਲੱਗਰੇਗਾ।
• ਮਨੰੂੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸੁ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ 

ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ 
ਸਕਦਾ।

ਵਨਕਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀਵਨਕਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਵਨਕਲੋ (43 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਕੰਸਨ  ਵਨਕਲੋ (43 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਵਕੰਸਨ  

ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ। ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਲਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਲਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ 
ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਦਰੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਭਜੋਨ ਦਰੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ 

ਇਹ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯਗੋ ਲੱਗਰੇਗਾ। ਵਨਕਲੋ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਾ ਇਹ ਅਸਿੀਕਾਰਨਯਗੋ ਲੱਗਰੇਗਾ। ਵਨਕਲੋ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਾ 
ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਣਰੇ ਵਕ ਉਸਦਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਣਰੇ ਵਕ ਉਸਦਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 

ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨਗਰੇ ਜਰੇਕਰ ਵਬਮਾਰੀ ਉਸਦਰੇ  ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨਗਰੇ ਜਰੇਕਰ ਵਬਮਾਰੀ ਉਸਦਰੇ  
ਹੱਥਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰੀਰ ਦਰੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤਰੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ  ਹੱਥਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰੀਰ ਦਰੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤਰੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ  

ਗੁਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।ਗੁਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।
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3.3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤੌ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ3.3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤੌ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਗੀ
ਭਾਗ 3.3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤੌ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਆਿਰੀ ਵਦਨ ਜਾਂ 
ਹਫ਼ਤਰੇ ਵਕੱਥਰੇ ਵਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗਰੇ।

ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਲਪ ਵਦੱਤਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਬਾਕਸ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਣੁਰੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਉਦਾਹਰਨ: 

• ਕਦੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ 
ਅਵਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਜੱਥਰੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਿਾਲਾ ਬਾਗ 
ਹੋਿਰੇ ਜਾਂ ਬੀਚ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹੋਿਰੇ। 

• ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤ ਮਰੇਰੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ 
ਵਹੱਸਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਰੇ 
ਨੇੜਰੇ ਰਵਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਅਤਰੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤਰੇ ਮਨੰੂੈ ਵਮਲ ਸਕਣ।

• ਮੈਂ ਸਮਵਲੰਗੀ ਿਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ 
ਅਵਜਹੀ ਥਾਂ ਤਰੇ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਮਰੇਰੀ 
ਵਲੰਗਕਤਾ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ 
ਸਵਤਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 
ਰਰੇਮੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀਰਰੇਮੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਰਰੇਮੰਡ (95 ਸਾਲ) ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਆਿਰੀ ਰਰੇਮੰਡ (95 ਸਾਲ) ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਆਿਰੀ 
5 ਸਾਲ (ਰਰੇਵਜਡਰੇੰਵਿਅਲ ਏਜ਼ਡ ਕਰੇਅਰ) ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 5 ਸਾਲ (ਰਰੇਵਜਡਰੇੰਵਿਅਲ ਏਜ਼ਡ ਕਰੇਅਰ) ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 

ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਰੇ। ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਰੇ। ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਦਾ ਘਰ 
ਬਣ ਗਈ। ਰਰੇਮੰਡ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਸੀ। ਉਸ ਬਣ ਗਈ। ਰਰੇਮੰਡ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਸੀ। ਉਸ 
ਨੇ ਵਲਵਿਆ ਵਕ ਉਹ ਵਜੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥਰੇ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੇ ਵਲਵਿਆ ਵਕ ਉਹ ਵਜੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥਰੇ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ 
ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਰਰੇਮੰਡ ਦੀ ਵਸਹਤ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਰਰੇਮੰਡ ਦੀ ਵਸਹਤ ਤਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ 

ਗਈ। ਉਸਦਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗਈ। ਉਸਦਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਆਖ਼ਰੀ 
ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਵਘਰੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦਰੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਘਰੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦਰੇਿਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਵਗਆ।ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਵਗਆ।
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3.4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤੌ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ3.4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤੌ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ
ਭਾਗ 3.4 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਲਿਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤੌ ਦਰੇ 
ਨੇੜਰੇ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਵਕਸ ਨੰੂ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ 
ਸਚੋਣਾ ਔਿਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ੋਵਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕੀ ਹੋਿਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਚਾਹੋ ਵਕ ਵਕਹੜੀਆਂ ਅਵਧਆਤਵਮਕ, ਧਾਰਵਮਕ ਜਾਂ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੇ ਬਕਵਸਆਂ ‘ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ‘ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਬਕਵਸਆਂ ਵਿੱਚ 
ਹੋਰ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ:ਉਦਾਹਰਨ:

• ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਦਿਾਸੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਮਰੇਰਾ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਰੇਰੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, 
ਦੌਰਾਨ ਅਤਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਰੇਰਰੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤਰੇ ਵਰਿਾਜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਰੇ।

• ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਕਮਰਰੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਿਰੇ ਅਤਰੇ ਵਧਆਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸੰਗੀਤ 
ਚੱਲਦਾ ਹੋਿਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਮਨੰੂੈ ਸਿੁਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

• ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰਰੇ ਆਰਾਮ ਅਤਰੇ 
ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

• Iਮੈਂ ਵਹੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮਰੇਰਾ ਵਿਸਵਤ੍ਰਤ ਪਵਰਿਾਰ ਮਰੇਰਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਈ  
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਸਮਾਂ ਵਨਭਾ ਸਕਣ।

ਆੰਟ੍ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆੰਟ੍ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਆਂਟ੍ੀ (64 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗੂਰ ਿਰਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਆਂਟ੍ੀ (64 ਸਾਲ) ਨੰੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗੂਰ ਿਰਗੀਆਂ ਵਸਹਤ 

ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਟ੍ਰਕੀ ਕਰੀਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਟ੍ਰਕੀ ਕਰੀਕ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਰੇਗੀ ਵਕ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਜਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹਰੇਗੀ ਵਕ ਉਸਦੀ ਧੀ, 

ਕਰੈਲ, ਜਰੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜਰੇ ਇਹ ਉਸਦਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕਰੈਲ, ਜਰੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜਰੇ ਇਹ ਉਸਦਰੇ ਪਵਰਿਾਰ 
ਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿਾਪਸ ਦਰੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਿਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿਾਪਸ ਦਰੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ 

ਨੰੂ ਉਸਦਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਲਿਣ ਨਾਲ ਨੰੂ ਉਸਦਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਲਿਣ ਨਾਲ 
ਉਸਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ 

ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਹੈ।ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਹੈ।
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ਭਾਗ 4: ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇਭਾਗ 4: ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ

ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ 
ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ. ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ. 

ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਗ 4 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਗ 4 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜੰ਼ਦਾ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਰਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਜੰ਼ਦਾ ਰੱਿਣ ਲਈ ਿਰਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ 
ਇਲਾਜ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਿੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਵਡਕਲ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਲਾਜ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਿੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਵਡਕਲ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਦਰੇ ਹੋ।ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਦਰੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਈੋ ਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਿਭਾਲ ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ 
ਉਪਾਅ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ 
ਫਸੈਲਾ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦਰੇਣ ਜਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਹੈ।

4.1 ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ 4.1 ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ 
ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 4.1 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਵਜੰ਼ਦਾ ਰੱਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ 
ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਲੈਂਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ 
ਇਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ੋਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਿਜੋਂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ: ਮਰੇਰਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ।

ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ:

• ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਹੜਰੇ ਿੱਿ-ੋਿੱਿਰਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਸੰਭਾਿੀ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਰੇ ਜੋਿਮ ਅਤਰੇ ਮਾੜਰੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿ

• ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਜੀਿਨ-ਰੱਵਿਅਕ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜੋ਼ਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜੋ਼ਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ 
ਫਸੈਵਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਫਸੈਵਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 
ਬਾਰਰੇ ਸਲਾਹ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਬਾਰਰੇ ਸਲਾਹ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਅਤਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਿੇਂ 

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।
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ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ 
ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਸਰਫ ਜੀਿਨ ਸੰਭਾਲਣ ਿਾਲਰੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਸਰਫ ਜੀਿਨ ਸੰਭਾਲਣ ਿਾਲਰੇ 

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਅਜਰੇ ਿੀ ਦਰਦ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਅਜਰੇ ਿੀ ਦਰਦ 
ਨੰੂ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ ਘੱਟ੍ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਦਰੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗਰੇ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਪਚਾਰਕ ਲਈ ਦਰੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗਰੇ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਪਚਾਰਕ 

ਦਰੇਿਭਾਲ), ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇਿਭਾਲ), ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। 

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਭਾਗ 

4.2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।4.2 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ 
ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

•• ਵਿਕਲਪ 1: ਵਿਕਲਪ 1:  ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ 
ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ।

• • ਵਿਕਲਪ 2:ਵਿਕਲਪ 2:  ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ  
ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਸੱਟ੍ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹਾਂ ਵਕ  
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਈੋ ਉਵਚਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗਾ ਵਕ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ 
ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਜਉਂਦਾ ਰਵਹ ਸਕਾਂਗਾ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ  
ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

• • ਵਿਕਲਪ 3:ਵਿਕਲਪ 3:  ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼  
ਨਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

•• ਵਿਕਲਪ 4: ਵਿਕਲਪ 4:  ਮੈਂ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ  
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਿਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

• • ਵਿਕਲਪ 5:ਵਿਕਲਪ 5:  ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਕਝੁ ਸੀਮਤ ਅਪਿਾਦਾਂ ਦਰੇ ਅਧੀਨ, ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਜੀਿਨ 
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 4.1 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਣੁਰੇ ਗਏ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 
ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਿਰੇਗੀ। ਜਰੇਕਰ ਕਈੋ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ 
ਪਹੰੁਚਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟ੍ਰ ਇਸਨੰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਜੀਿਨ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 4 ਦੀ ਚਣੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 4 ਦੀ ਚਣੋ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਵਕਸਮਾਂ ਦਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਮਾਂ ਦਰੇ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ 

ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਿਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਿਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਹਰ ਵਕਸਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਸਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਿਰੇਰਿਰੇ ਿੀ ਦਰੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 5 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ ਤੱਕ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਿਰੇਰਿਰੇ ਿੀ ਦਰੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 5 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ ਤੱਕ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ 
ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ

ਉਦਾਹਰਨ:ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿਕਲਪ 1 - ਨਾਥਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਕਲਪ 1 - ਨਾਥਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

• 5 ਹਫ਼ਤਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਥਨ ਨੰੂ ਵਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਪਆ ਸੀ। ਉਸਦਰੇ ਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਦੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਸਨੰੂ ਵਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਥਨ ਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰ ਸਕਣ।

• • ਨਾਥਨ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 1 - ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ਉਦਰੇਸ਼ ਮਰੇਰੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਨਾਥਨ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 1 - ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਾ ਉਦਰੇਸ਼ ਮਰੇਰੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ 
ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਾਇਮ ਰੱਿਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ:ਉਦਾਹਰਨ:  ਵਿਕਲਪ 2 - ਵਲੰਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਵਿਕਲਪ 2 - ਵਲੰਡਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

• ਵਲੰਡਾ ਨੰੂ ਗੁਰਵਦਆਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਰੇ ਫਰੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਲੰਡਾ 
ਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕ 
ਮਤਲੀ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰੀਿ ਵਬਮਾਰੀ ਦਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਤਰ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 
ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਲੰਡਾ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀ।

• • ਵਲੰਡਾ ਚਣੁਦੀ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 2 - ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਵਲੰਡਾ ਚਣੁਦੀ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 2 - ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ 
ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਸੱਟ੍ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਿਾਜਬ ਸੰਭਾਿਨਾ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਮੈਂ ਸੱਟ੍ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਿਾਜਬ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗੀ ਵਕ ਮੈਂ ਵਨਰੰਤਰ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਜਉਂਦੀ ਰਵਹ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗੀ ਵਕ ਮੈਂ ਵਨਰੰਤਰ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਜਉਂਦੀ ਰਵਹ ਸਕਦੀ 
ਹਾਂ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।ਹਾਂ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ:ਉਦਾਹਰਨ:  ਵਿਕਲਪ 3 - ਮੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀਵਿਕਲਪ 3 - ਮੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

• ਮੀਆ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਸਨੰੂ ਹੁਣਰੇ ਹੀ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਾ ਕੈਂਸਰ 
ਿਾਪਸ ਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਅਗਲਰੇ ਕਝੁ ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਮੀਆ ਦਰੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤਰੇ ਮੀਆ ਨੰੂ ਉਸ ਕੀਮਥੈੋਰਰੇਪੀ ਬਾਰਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ ਜੋ 
ਉਸਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਅਤਰੇ ਉਸਦਰੇ ਦੱੁਿ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਆ ਨੇ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ 
ਿਾਰ ਉਹ ਕਈੋ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਤੌ ਵਿੱਚ ਦਰੇਰੀ ਹੋਿਰੇ ਅਤਰੇ ਉਹ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦਰੇ 
ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਉਸਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤਰੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਕੁਤ ਰੱਿਣ ਤਰੇ ਵਧਆਨ ਦਰੇਣ।

• • ਮੀਆ ਨੇ ਚਵੁਣਆ: ਵਿਕਲਪ 3 - ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੀਆ ਨੇ ਚਵੁਣਆ: ਵਿਕਲਪ 3 - ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ 
ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
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4.2 ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਹੋਰ ਫਸੈਲਰੇ4.2 ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਹੋਰ ਫਸੈਲਰੇ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 4.2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ (ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਭਾਗ 4.2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ (ਭਾਗ 4.1 ਵਿੱਚ ਜੀਿਨ-ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ) ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ ਜਰੇਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ ਜਰੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਝੁ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਸਪਰੀਨ, ਕਲੋਰੇਸਟ੍੍ਰਲੋ ਦਰੇ ਇਲਾਜ), ਜਾਂ ਿਨੂ ਚੜ੍ਹਾਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿਾਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪਰੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਸਰਫ਼ 
ਿਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਵਦੱਤਰੇ ਬਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਿਰੇਰਿਰੇ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ 
ਭਾਗ 4.2 - ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਦਰੇ ਿਾਧੂ ਪੰਵਨਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ 
ਭਾਗ 4.2 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਪੰਵਨਆਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਇਸ 
ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਉਦਾਹਰਨ:ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿਕਲਪ 4 - ਪੀਟ੍ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਕਲਪ 4 - ਪੀਟ੍ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

• ਪੀਟ੍ਰ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਿਟ੍ ਪਲਮਨਰੀ ਵਬਮਾਰੀ (ਫਰੇਫਵੜਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 
ਹੈ। ਉਹ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਿਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਉਹ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਉਹ ਅਜਰੇ ਿੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਿਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਸਰੇ ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ।

• • ਪੀਟ੍ਰ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 4 - ਮੈਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਪੀਟ੍ਰ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 4 - ਮੈਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕੀਤਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ 
ਿਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।ਿਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

- ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਿਰੰੇ ਵਟ੍ਲਰੇਿਨ  ਲਈ ਬਾਕਸ (ਬੀ) ਤਰੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉੰਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
ਵਸਰਫ ਜਰੇਕਰ ਅਸਥਾਈ ਅਤਰੇ ਜਰੇ ਮੈਂ ਵਫਰ ਘਰ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਿੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਰੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ 
ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ।

- - ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਕਸ (ਸੀ) ਨੰੂ ਵਟੱ੍ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰਰੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਕਸ (ਸੀ) ਨੰੂ ਵਟੱ੍ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰਰੇ 
ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਉਦਾਹਰਨ: ਵਿਕਲਪ 5 - ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀਵਿਕਲਪ 5 - ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

• ਵਿਲੀਅਮ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦਰੇ ਿੀ ਵਕਸਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• • ਵਿਲੀਅਮ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 5 - ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।ਵਿਲੀਅਮ ਚਣੁਦਾ ਹੈ: ਵਿਕਲਪ 5 - ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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ਉਦਾਹਰਨਉਦਾਹਰਨ

4.3 ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ4.3 ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨੋਟ੍: ਇੱਕ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4 ਦਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ 4.3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਿਜੋਣ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ ਵਿਵਗਆਨਕ 
ਵਗਆਨ ਨੰੂ ਅੱਗਰੇ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 4.3 ਿੱਿ-ਿੱਿ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਨੰੂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਚੂੀਬੱਧ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਭਾਗ 4.3 ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ 
ਹਰਰੇਕ ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਸਖ਼ਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤਰੇ ਮਨੱੁਿਾਂ  (ਮਨੱੁਿੀ ਿਜੋ ਨੈਵਤਕਤਾ ਕਮਰੇਟ੍ੀ ਜੋ ਮਨੱੁਿੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਨੈਵਤਕ 
ਆਚਰਣ ਬਾਰਰੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਵਬਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰੇਟ੍ੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਿਜੋਾਂ ‘ਤਰੇ ਲਾਗੂ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਿੀ ਿਜੋ ਕਮਰੇਟ੍ੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ੍ publicadvocate.wa.gov.
au ‘ਤਰੇ ਜਾਓ। ਸਕੈਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਬਦ: ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਹਤ ਦਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਰੇਰਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਲਰੇ

ਮੈਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਵਆਦਾ ਕੋਲਰੇਸਟ੍੍ਰੋਲ ਹੈ 
ਮੈਨੰੂ ਕੋਲੈਸਟ੍੍ਰੋਲ ਸੋਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਨਵਹਵਬਟ੍ਰਜ਼ ਨਾ ਦਵਓ। ਮਂੈ ਮਾੜਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਬਰਦਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਸਾਰਰੇ ਹਾਲਾਤ 
ਮੈਨੰੂ ਿੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੂਨ ਉਤਪਾਦ ਨਾ ਦਵਓ। ਇਹ ਮਰੇਰਰੇ ਿਵਿਿਾਸ ਦਰੇ 
ਿਵਰੱੁਧ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਨਵਯਮਤ ਮਾਈਗਰਰੇਨ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ ਮੈਨੰੂ ਐਸਪਰੀਨ ਨਾ ਦਵਓ। ਇਹ ਮਰੇਰਰੇ ਪਰੇਟ੍ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ.

http://www.publicadvocate.wa.gov.au
http://www.publicadvocate.wa.gov.au
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ਿਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿਜੋ ਦਰੇ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਵਡਿਾਈਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸਮਰੇਕਰ ਦੀ ਕਸੁ਼ਲਤਾ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।

ਵਸਹਤ ਦਰੇਿ-ਰਰੇਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਜਸ ਨੇ ਅਜਰੇ 
ਤੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਰੇ ਿਰੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ 
ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੈਟ੍ੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਦਿਾਈ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟ੍ੀ ਵਜਹੀ ਵਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਅਵਧਐਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਰੇ ਵਦਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਦਰੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਅਵਧਐਨ ਜੋ 2 ਿੱਿ-ਿੱਿ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਦਰੇ ਇੱਕ ਵਬਮਾਰੀ 
‘ਤਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿਜੋ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦਰੇ ਇੱਕ ਸਮਹੂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਦੂਜਰੇ ਸਮਹੂ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੱਿਰਾ ਇਲਾਜ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।

ਿਨੂ ਦਰੇ ਨਮਨੇੂ ਲੈਣਾ
ਿਜੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿਨੂ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ 
ਿਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਯਗੋਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਰੇ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਨੂ ਦਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਜਾਂ ਵਕਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਟ੍ਸੂ਼ ਜਾਂ ਤਰਲ ਦਰੇ ਨਮਨੇੂ ਲੈਣਾ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰ ਹ, ਗਲਾ, ਨੱਕ, ਅੱਿਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਚਮੜੀ ਦਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਿਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਲ ਜਾਂ ਫਰੀਕਲ 
ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਿਾਉਣਾ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਤਲ ਜਾਂ ਫਰੀਕਲ ਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਸਥਾਨਕ ਬਰੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਕੱਵਟ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 
ਿਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟ੍ੀਰੀਆ ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੱਕ ਦਰੇ 
ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਫੰਬਾ ਲੈਣਾ।

ਮੂੰ ਹ, ਗਲਰੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਿਲੋ, ਅੱਿਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ 
ਕਈੋ ਗੈਰ-ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ

ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਿਣ ਲਈ ਕੰਨਾਂ, ਅੱਿਾਂ 
ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ।

ਉਚਾਈ, ਭਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-
ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ

ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੋਲਣ ਲਈ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਵਕਸਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਾਉਣੀ।

ਦਰੇਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਟ੍ਸੈਟ੍ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦਾ 
ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਿਰੇਿਣ, ਇੰਟ੍ਰਵਿਊ ਜਾਂ ਫਕੋਸ ਗਰੱੁਪ 
ਨੰੂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨਾ

ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪਰੇਪਰ-ਆਧਾਵਰਤ ਜਾਂ 
ਿੈੱਬ-ਅਧਾਵਰਤ ਸਰਿਰੇਿਣ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦਰੇਣਾ। ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਰੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟ੍ਰਵਿਊ ਜਾਂ ਛੋਟ੍ੀ ਸਮਹੂ ਮੀਵਟੰ੍ਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਕ 
ਦਰੇਿਭਾਲ ਦਰੇ ਅਨੁਭਿ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਰੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ 
ਕਰਨਾ, ਿਰਤਣਾ ਜਾਂ ਿਲੁਾਸਾ ਕਰਨਾ

ਿਜੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਰੇ ਮਡੈੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਜੋਕਰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਨਾਲ), ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਸਮਹੂਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤਰੇ ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ 
ਲਈ ਦੂਜਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਵਕਸਰੇ ਿਾਸ ਸਵਥਤੀ ਿਾਲਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਿੱਚ 
ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਸਚੂੀਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰੇ ਤਵਹਤ ਲਏ 
ਗਏ ਨਮਵੂਨਆਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਾਂ 
ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਵਕਸਰੇ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤਰੇ ਇਸਦਰੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਜੋ ਦਰੇ ਵਹੱਸਰੇ ਿਜੋਂ 
ਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਅਤਰੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰੇਿਣ ਲਈ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਿਨੂ ਦਰੇ 
ਟ੍ਸੈਟ੍ਾਂ ਦਰੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ।
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ਭਾਗ 5: ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ  ਭਾਗ 5: ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ  
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 5 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 5 ਵਿੱਚ ਕਝੁ, ਸਾਰਰੇ, ਜਾਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ 
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ ਸਿਾਲਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨ) ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਝੁ ਸਿਾਲਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨ) ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਵਿੱਚ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿੱਚ ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਗ 5 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਗ 5 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

5.1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 5.1 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ?ਸੀ?
ਭਾਗ 5.1 ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਿਾਲ ਲਈ 3 ਵਿਕਲਪ ਹਨ:ਇਸ ਸਿਾਲ ਲਈ 3 ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

• • ਵਿਕਲਪ 1: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਮਨੰੂੈ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਵਿਕਲਪ 1: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਮਨੰੂੈ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੰੂ ਚਣੁ ੋਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਰੇਲਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।

• • ਵਿਕਲਪ 2: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਵਿਕਲਪ 2: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 
ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੁਿਾਦਕ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੁਿਾਦਕ 
ਵਬਆਨ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਬਆਨ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੰੂ ਚਣੁ ੋਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 5.1 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• • ਵਿਕਲਪ 3: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਵਿਕਲਪ 3: ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਮਰੇਰੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚਣੁ ੋਜਰੇਕਰ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਫਾਰਮ ਭਵਰਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਿਾਦਕ ਸਕੈਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ 
ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਵਦਓ: ਅਨੁਿਾਦਕ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

 

 

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ - ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ - 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ 
ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ 
 ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ  ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
(ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)।(ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)।

5.2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ (ਈਪੀਜੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ?5.2 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ (ਈਪੀਜੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਭਾਗ 5.2 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਚੂੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜੀਿਨ ਸ਼ਲੈੀ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਅਤਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਰੇ 
ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 
ਜੋ਼ਰਦਾਰ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਓਿਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਵਸਿਾਏ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਜਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਨਿੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਰੇਲਰੇ ਮਜੂੌਦ ਨਹੀਂ ਸਨ)।

ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਾਲ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪ 2 ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤਰੇ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ।ਅਤਰੇ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ।

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿ:ੋ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ 
ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

5.3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ 5.3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ?ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ?
ਭਾਗ 5.3 ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਿਰੇਲਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
ਬਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸੈਲਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ 
ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦਰੇ ਅਨੁਕਲੂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ,  
ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਸਰੇ ਤਰੇ ਵਟ੍ਕ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  
ਹੋ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰੋ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਇਸ ਵਹੱਸਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਿਾਹੀ 
ਦੀਆਂ ਿਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੀਆਂ ਿਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਹਰੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਹਰੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਉੱਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ। ਦੋਿੇਂ ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਦਰੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਿੀ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਿਾਂ ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਦਰੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਰੇਕ ਗਿਾਹ ਨੰੂ ਦੂਜਰੇ ਗਿਾਹ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਦਰੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 2 ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਗਿਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਵਨਕ ਘਸੋ਼ਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੋਿਰੇ। 

ਡਬਲਾਯਏੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਘਸੋ਼ਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰੇਿਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਵਤ੍ਰਤ ਸਚੂੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੰੁ, ਹਲਫੀਆ ਵਬਆਨ 
ਅਤਰੇ ਵਿਧਾਵਨਕ ਘਸੋ਼ਣਾ ਐਕਟ੍ 2005 wa.gov.au/government/publications/ authorised-witnesses-statutory-
declarations ਤਰੇ ਅਨੁਸਚੂੀ 2 ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਅਵਧਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਚੂੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਅਕਾਦਵਮਕ (ਪੋਸਟ੍-ਸਕੰੈਡਰੀ 
ਸੰਸਥਾ)

• ਲਰੇਿਾਕਾਰ

• ਆਰਕੀਟੈ੍ਕਟ੍

• ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ

• ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ ਵਡਪਲੋਮਵੈਟ੍ਕ 
ਅਫਸਰ

• ਬਰੇਲੀਫ

• ਬੈਂਕ ਮਨੇੈਜਰ

• ਚਾਰਟ੍ਰਡ ਸਕੈਟ੍ਰੀ

• ਕਵੈਮਸਟ੍

• ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟ੍ਰ

• ਕੰਪਨੀ ਆਡੀਟ੍ਰ ਜਾਂ ਵਲਕਿੀਡਰੇਟ੍ਰ

• ਅਦਾਲਤੀ ਅਫਸਰ

• ਵਡਫੈਂਸ ਫਰੋਸ ਅਫਸਰ 

• ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟ੍ਰ

• ਡਾਕਟ੍ਰ

• ਰਾਜ ਦਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਣੋ 
ਅਵਧਕਾਰੀ

• ਇੰਜੀਨੀਅਰ

• ਉਦਯਵੋਗਕ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ

• ਬੀਮਾ ਬ੍ਰਕੋਰ

• ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਨਆਂ

• ਲੈਂਡਗਰੇਟ੍ ਅਫਸਰ

• ਿਕੀਲ

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਰੇ ਸੀਈਓ. ਜਾਂ 
ਵਡਪਟ੍ੀ ਸੀਈਓ

• ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰ

• ਨੁਕਸਾਨ ਐਡਜਸਟ੍ਰ

• ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਿਾਲਾ

• ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ

• ਵਮਡਿਾਈਫ਼

• ਧਰਮ ਮੰਤਰੀ

• ਨਰਸ

• ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟ੍ਰ

• ਪੈਰਾਮਵੈਡਕ

• ਪਰੇਟ੍ੈਂਟ੍ ਸਥਾਈ ਅਟ੍ਾਰਨੀ

• ਵਫਜ਼ੀਓਥੈਰਰੇਵਪਸਟ੍

• ਪੋਡੀਆਵਟ੍ਸਟ੍

• ਪੁਵਲਸ ਅਫਸਰ

• ਪੋਸਟ੍ ਆਵਫਸ ਮਨੇੈਜਰ

• ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ

• ਪਬਵਲਕ ਨੋਟ੍ਰੀ

• ਲੋਕ ਸਰੇਿਕ (ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਮੰਡਲ ਜਾਂ 
ਰਾਜ)

• ਰੀਅਲ ਅਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਏਜੰਟ੍

• ਸਟੈ੍ਲਮੈਂਟ੍ ਏਜੰਟ੍

• ਸ਼ਵੈਰਫ ਜਾਂ ਵਡਪਟ੍ੀ ਸ਼ਵੈਰਫ

• ਸਰਿਰੇਿਣਕਰਤਾ

• ਅਵਧਆਪਕ

• ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ ਅਫਸਰ

• ਿਟੈ੍ਰਨਰੀ ਸਰਜਨ।

https://www.wa.gov.au/government/publications/authorised-witnesses-statutory-declarations
https://www.wa.gov.au/government/publications/authorised-witnesses-statutory-declarations


ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ  |  21

ਆਪਣਰੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦਰੇ ਪਤਰੇ ਦਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਰੇ ਪਤਰੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਵਕ ਡਾਕਘਰ (ਪੀਓ) ਬਾਕਸ। 
ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਗਿਾਹ ਦਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੈਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਭਵੂਮਕਾ ਅਤਰੇ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋਿਰੇਗਾ?ਹੋਿਰੇਗਾ?
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ ਹੋਏ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ 
ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ, ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦਰੇ ਵਪ੍ਰੰ ਟ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਵਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 6 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋਿਰੇਗੀ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ 
(ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰੇਿਾ) ਲਓ।

ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਦਰੇਿੋ: ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਲਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
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ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਸਿਾਲਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਸਿਾਲ

ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰਰੇ ਕਝੁ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰਰੇ ਕਝੁ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮਆਮ

ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ?ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ?

ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ 
ਦਰੇਿ-ਰਰੇਿ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਇਲਾਜ ‘ਤਰੇ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਕੰਨੀ ਦਰੇਰ ਲਈ ਿਧੈ ਹੈ?ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਕੰਨੀ ਦਰੇਰ ਲਈ ਿਧੈ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਲਰੇ ਿਧੈ ਹਨ:

• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਰੇ ਜਾਂ

• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਬੰਦ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ ਜਾਂ

• ਜਦੋਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪ ਢੁਕਿੇਂ ਰਵਹੰਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਿੇਂ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਿਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਮੈਪਲਰੇਟ੍ ਿਰਵਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਜਰੇ ਿੀ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਮੈਪਲਰੇਟ੍ ਿਰਵਤਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਜਰੇ ਿੀ 
ਿਧੈ ਹੈ?ਿਧੈ ਹੈ?

ਹਾਂ।  ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਫਰਿਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਪੁਰਾਣਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਧੈ 
ਰਹਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਰੇਗਾ?ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਰੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ 
ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਰੇਿੋ

ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕਰਨ ਇਹ ਸਕੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਚਕੈਵਲਸਟ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਚਕੈਵਲਸਟ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਗ 3: ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਭਾਗ 3: ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
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ਕੀ ਮਰੇਰਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਨੰੂ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿਰੇਗੀ?ਕੀ ਮਰੇਰਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਨੰੂ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿਰੇਗੀ?

ਹਾਂ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਕਝੁ ਸੀਮਤ ਅਪਿਾਦਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਅਪਿਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ:

• ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਵਲਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤਰੇ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਿਾਜਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦਰੇ ਸੀ, ਅਤਰੇ

• ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਗਆਨ ਰੱਿਣ ਿਾਲਾ ਿਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ 
ਬਦਲ ਲਿਰੇਗਾ।

ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਅਤਰੇ ਕਦੋਂ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਅਤਰੇ ਕਦੋਂ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਰੇ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਜੀਿਨ-ਸੀਮਤ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲੱਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ, ਿਲੈਯਜੂ਼ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਫੈਰੈਂਸ ਫਾਰਮ, ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਨ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ, ਿਲੈਯਜੂ਼ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਫੈਰੈਂਸ ਫਾਰਮ, ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਨ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਨੱਜੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਜਾਂ 
ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਇੱਕ ਵਹੱਸਰੇ ਿਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਿਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ, ਅਡਿਾਸੰ ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਠ ਵਲਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਇੱਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾਇੱਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਵਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਰੇ 
ਹੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਆਮ 
ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹਰੇਠਾਂ ਦਰੇਿ ੋਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?)।

• ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਨਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਨਰਣਾਇਕ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਲਵਿਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤਰੇ ਵਨਰੰਤਰ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ 
ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਹੈ)। ਜਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਿਧੈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਜਾਂ ਿਲੈਯਜੂ਼ ਐਡਂ ਪ੍ਰਫੈਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਰੇਲਰੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਿਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੋ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ-
ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਅਤਰੇ ਅਵਜਹਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦਰੇਣ ਜਾਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ(ਵਜਨਾਂ) ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੇਿਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਰੇ ਿਦੁ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ। ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਰੇ ਤਵਹਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਵਲਿਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਿੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਨੱਜੀ ਦਰੇਿਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਾਸ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਰੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ੍ ਕਰਦਰੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਦਰੇ 
ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਰਸਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮਸੁ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਇੱਕ 
ਿਾਸ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨ ਵਿੱਚ ਿਧੈ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਰਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਰੇ 
ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੇਿਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਉਮਰ ਦਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਰੇ ਿਦੁ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ। ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦਰੇ ਤਵਹਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਗਿਾਹੀ, ਦਸਤਿਤ ਅਤਰੇ ਸਾਝਾ ਕਰਨਾ ਗਿਾਹੀ, ਦਸਤਿਤ ਅਤਰੇ ਸਾਝਾ ਕਰਨਾ 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮਰੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਰੇ ਵਿਰੱੁਧ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਮਰੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਰੇ ਵਿਰੱੁਧ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਸਿਇੱੈਛਤ ਤੌਰ ਤਰੇ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣਰੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ। 
ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰੇ ਵਿਰੱੁਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧੀਨ ਵਲਆ ਵਗਆ/ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, 
ਿਧੈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਵਕਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਡਂ 
ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ੍ 1990 ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍ਰਰੇਵਟ੍ਿ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ ਨੰੂ (ਵਿੱਚ) ਿਧੈਤਾ ਦਰੇ ਵਨਰਧਾਰਨ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਗਿਾਹ 
(ਵਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਗਿਾਹ ਿਜੋਂ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਨ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਵਕਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਕੀ ਮੈਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਰੇ ਵਕਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾਂ?ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤੰੁਤਰ ਗਿਾਹਾਂ ਨੰੂ ਚਵੁਣਆ ਜਾਿਰੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਤਆਰ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਿਾਦਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਦਰੇਿ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਕੱਥਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤਰੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਣ।
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ਜੋੜ, ਬਦਲਾਅ, ਸਮਾਿਰੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (ਬੰਦ ਕਰਨਾ)ਜੋੜ, ਬਦਲਾਅ, ਸਮਾਿਰੇਸ਼ ਅਤਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ (ਬੰਦ ਕਰਨਾ)

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੇ 
ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ 
ਗਿਾਹੀ ਅਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਵਕਿੇਂ ਜੋੜਾਂ?ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਵਕਿੇਂ ਜੋੜਾਂ?

ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ:
• ਅਵਜਹਰੇ ਫਾਰਮਟੈ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਕੈਸ਼ਨ ਦਰੇ ਅਨੁਕਲੂ ਹੋਿਰੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 

ਪੰਨੇ ਜੋੜ ਰਹਰੇ ਹੋ
- ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 4.2 ਵਿੱਚ ਪੰਨੇ ਜੋੜ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ 4.2 - ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਹੋਰ 

ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲਈ ਿਾਧੂ ਪੰਵਨਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
- ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੁਿਾਦਕ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਜੋੜ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ 

ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਭਾਗ 5.1 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
- ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕਸਮਰੇਨ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਭਾਗ 6 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
• ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਕੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਿਾਧੂ ਪੰਵਨਆਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਨੱਥੀ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

ਸਟੈ੍ਪਲ)
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦਰੇ ਸਾਹਮਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਭਾਗ 6) ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਾਧੂ 

ਪੰਵਨਆਂ ਦਰੇ ਹਰੇਠਾਂ ਦਸਤਿਤ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਤਾਰੀਿ ਕਰੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਗਿਾਹ:
• ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਜੁੜਰੇ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਿਾਧੂ ਪੰਵਨਆਂ ਦਰੇ ਹਰੇਠਲਰੇ ਵਹੱਸਰੇ ਤਰੇ ਉਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਭਾਗ 6 ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਰੇ ਹਨ।

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਫਸੈਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਫਸੈਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਰੇ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਮਜੂੌਦਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਜਾਂ ਬੰਦ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ 
ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਰਵਹੰਦਾ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਬੰਦ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਵਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ 
ਬਦਲਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਅੱਪਡਰੇਟ੍ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ।

ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਰੱਦ (ਜਾਂ ਬੰਦ) ਕਰਾਂ?ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਰੱਦ (ਜਾਂ ਬੰਦ) ਕਰਾਂ?

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੱੁਵਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੋ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਵਸਹਤ ਵਨਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 
ਬਣਾਇਆ, ਸਵੋਧਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲਰੇ 
ਸੰਸਕਰਣ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹਰੇ ਹੋ।

WA ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਸਰੇ (ਲੋਕਾਂ ਅਤਰੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ) ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਲਿ ੋਵਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਰੱਦ) ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਜੀਪੀ, ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ, 
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਿਦਰੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ ਵਜਸ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ, ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸੂ਼ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?ਕੀ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸੂ਼ ਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਦਲਚਸਪੀ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਨ ਨੰੂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ donatelife.gov.au ਤਰੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਨ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆ ਂਬਾਰਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਤਰੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਰੇਗਾ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦਰੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਦਰੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ। ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਮਤੌ (health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying) ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਯਗੋਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹਨ। ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਮਰਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਰੇਕਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਬਲਯਏੂ ਿੀਏਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਿਾਈਡ ਕਰੇਅਰ ਨੇਿੀਗਰੇਟ੍ਰ ਸਰੇਿਾ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਦਰੇਿਭਾਲ ਨੈਿੀਗਰੇਟ੍ਰ ਜੋ ਸਰੇਿਾ ਦਾ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਕਰਦਰੇ ਹਨ, ਯਗੋਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ 
ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਬਾਰਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 
ਕਲੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਿ ਹੈ।

http://www.donatelife.gov.au/join-register
https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
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ਕੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?ਕੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਸਰਫ਼ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਜਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਧੈ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਗਰਰੇਜ਼ੀ 
ਵਿੱਚ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ healthwa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives ਦਰੇਿ।ੋ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਮਰੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਰੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਿਾਦਕ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਗੋ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਹੋਿਰੇ। ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਭਾਗ 5.1 ਦਰੇਿ:ੋ 
ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦਕ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਵਕੱਥਰੇ 
ਲੱਭਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਿਰੇਰਿਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰੇਰਰੇ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ?ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ?

ਹਾਂ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈੋ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ) ਨਾਲ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸਰੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਲ ਕਮਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫ਼ਨੋ ਉੱਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੰੂੈ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੰੂੈ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 5.1 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਨ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਲਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਨ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਲਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਿਾਂ?ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਿਾਂ?

ਤੁਹਾਡਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਨ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਲਿਣ, ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਅਤਰੇ ਇਸ ਗਾਈਡ) ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਾਨ ਲਈ 
ਕਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। 

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਭਾਗ 6 
ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ ਪੰਨੇ ‘ਤਰੇ ਦੂਜਰੇ ਵਿਕਲਪ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿਰੇਗਾ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕਰੇ ਿਦੁ ‘ਦਸਤਿਤ’ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕਸਮਨੈ ਕਲਾਜ਼ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ 
ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 6 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਿਾਹੀ ਲੋੜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਿੇਂ 
ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਮਰੇਨ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿਕੀਲ ਜਾਂ 
ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰੇਿਾ ਤੋਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰਰੇ 
ਿਰੇਰਿਰੇ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
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28  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ

ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ

ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦਰੇਸ਼ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਜੰ਼ਦਾ ਰੱਿਣਾ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਜੰ਼ਦਾ ਰਵਹਣਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ 
ਉਸ ਨੰੂ ਮਰਨ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ। ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੀਪੀਆਰ (ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮਨੋਰੀ ਰੀਸਸੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਦਲ ਨੰੂ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਰੇ ਪੰਵਪੰਗ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਇਲਾਜ)

• ਸਹਾਇਕ ਿਰੰੇ ਵਟ੍ਲਰੇਿਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਵਚਹਰਰੇ ਦਰੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ)

• ਨਕਲੀ ਹਾਈਡਰਰੇਸ਼ਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਨਾੜੀ, ਵਟ੍ਸ਼ਆਂੂ ਜਾਂ ਪਰੇਟ੍ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਤਰਲ)
• ਨਕਲੀ ਪੋਸ਼ਣ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੱਕ ਜਾਂ ਪਰੇਟ੍ ਰਾਹੀਂ ਫੀਵਡੰਗ ਵਟ੍ਊਬ)
• ਿਨੂ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਨੂ ਚੜ੍ਹਾਾਉਣਾ)
• ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਓਵਟ੍ਕਸ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਾਈਆਂ, ਮੂੰ ਹ ਦਰੇ ਟ੍ੀਕਰੇ ਜਾਂ 

ਵਡ੍ਰੱ ਪ ਵਟ੍ਊਬ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ)।

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ?ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ (ਈਪੀਜੀ) ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਨੱਜੀ, ਜੀਿਨਸ਼ਲੈੀ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰੇ ਿੀ 
ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ। 
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਰੇ ਹੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ, ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ। ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸਾਂਝਰੇ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਫਸੈਲਰੇ ‘ਤਰੇ ਸਵਹਮਤ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਂਦਰੇ ਹਨ।
ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਰੇ ਸਥਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ  
ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਬਵਲਕ ਐਡਿੋਕਰੇਟ੍ ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 
ਦੀ ਿਬੈਸਾਈਟ੍ Justice.wa.gov.au/epg ਦਰੇਿੋ।

ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੰੂੈ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਵਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਬਣਾ ਵਲਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 
ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਿਧਾਓਗਰੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਲਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਮੁੱ ਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣਗਰੇ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ  
ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਇਹ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  
ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ।

http://justice.wa.gov.au/epg
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ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤਰੇ ਸਟ੍ਰੋਰੇਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤਰੇ ਸਟ੍ਰੋਰੇਜਜ

ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਿਾਂ?ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਿਾਂ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਟੋੋ੍ ਕਾਪੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਗਿਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ 
ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਕਾਪੀ ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਕਾਨੰੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ 
ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹੰੁ, ਹਲਫੀਆ ਵਬਆਨ ਅਤਰੇ 
ਵਿਧਾਵਨਕ ਘਸੋ਼ਣਾ ਐਕਟ੍ 2005 ਦੀ ਅਨੁਸਚੂੀ 2 ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਘਸੋ਼ਣਾਿਾਂ ਲਈ ਗਿਾਹ ਿਜੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪਬਵਲਕ ਐਡਿੋਕਰੇਟ੍ ਦਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ੍ publicadvocate.wa.gov.au ਜਾਂ ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਜਸਵਟ੍ਸ ਇਨਫਰਮਰੇਸ਼ਨ ਫਕੈਟ੍ ਸ਼ੀਟ੍ - ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਆਂ - Justice.wa.gov.au ਤਰੇ ਦਰੇਿ।ੋ 

ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਮਨੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਅਸਲ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਥਾਂ ਤਰੇ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕਰੇ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੋ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡ ਤਰੇ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ digitalhealth.gov.au ਤਰੇ 
ਜਾਓ।

ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਹੋਏ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਇੱਕ 
ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਵਜੰਨੇ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਨੇੜਰੇ ਹਨ,  
ਵਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਨ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ

• ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ

• ਜੀਪੀ/ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟ੍ਰ

• ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ

• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦਰੇਿਭਾਲ ਘਰ

• ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ।

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

• ਆਪਣਰੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਬਟੂ੍ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਲਰਟ੍ ਕਾਰਡ ਰੱਿ ੋ- ਤੁਸੀਂ ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ 
ਹੈਲਥ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 9222 2300 ਤਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕਰੇ ਜਾਂ acp@health.wa.gov.au ਤਰੇ 
ਈਮਰੇਲ ਕਰਕਰੇ ਅਲਰਟ੍ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

• ਇੱਕ ਮਰੇਵਡਕਅਲਰਟ੍ (medicalert.org.au) ਬਰਰੇਸਲਰੇਟ੍ ਪਾਉ।

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਵਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਵਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਵਿ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਅਗਾਊਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਵਿ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਅਗਾਊਂ 

ਦਰੇਿਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰੇਿਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 
ਚੰਗੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਹੋਿਰੇਗੀ ਕਵ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਿ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਹੋਿਰੇਗੀ ਕਵ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਿ ਿਵੱਚ 
ਆਪਣਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਬੰਦ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ (ਬੰਦ) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

http://www.publicadvocate.wa.gov.au/
http://www.justice.wa.gov.au/
http://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning
http://www.medicalert.org.au/
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ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਪੜ੍ਹਾ ੋਅਤਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਗਾਈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ੋਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ 
ਹੈ ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਦਰੇਿ-
ਰਰੇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਸਮਰੇਤ।

ਆਪਣਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਸਚੂੀਬੱਧ ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ੋਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ ਸੈ਼ਲੀ ਦਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮਰੇਿਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਨੰੂ 
ਵਨਯਕੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਹੋਰ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰੇਰਵਿਆਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰੋ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍੍ਰਾਵਨਕ ਪੀਡੀਏਫ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 
ਟ੍ਾਈਪ ਕਰੋ।

ਭਾਗ 1 – ਮਰੇਰਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਗ 1 – ਮਰੇਰਰੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲਓ - ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ।ਭਾਗ 4 ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲਓ - ਮਰੇਰੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਗ 
5.1 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਦਕ ਵਬਆਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ 
ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 5.1 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਰੇ 2 ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਰੇ 2 ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜੂੌਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ 
ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਕਰੇ ਭਾਗ 6 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਸਤਾਿਰ ਕਰਕਰੇ ਭਾਗ 6 ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਘਸੋ਼ਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੈ।ਘਸੋ਼ਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਗਿਾਹੀ ਦਰੇਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹੈ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕਸਮਨੈ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕਸਮਨੈ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 6 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦਰੇ ਭਾਗ 6 ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਤਸਦੀਕਸ਼ਦੁਾ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਓ ਅਤਰੇ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡ (myhealthrecord.gov.au) ਤਰੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ 
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਰੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲਰੇ 
ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਿਰੇ।

ਅਸਲੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਥਾਂ ਤਰੇ ਰੱਿ।ੋ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਵਦਓ।

ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ (2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ) 
ਜਾਂ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕਵਲਸਟ੍ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕਵਲਸਟ੍
ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਧੈ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

http://www.myhealthrecord.gov.au/
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ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ  ਹੈਹੈ

ਇਹ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤਰੇ ਇਹ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤਰੇ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਬਲਯਏੂ - ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਬਲਯਏੂ - ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ

ਆਮ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਮਫੁਤ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਿਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਸਰੋਤਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ) ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਨੋ: 9222 2300
ਈਮਰੇਲ: acp@health.wa.gov.au
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ, ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਿਭਾਲ, ਸਗੋ ਅਤਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਫਨੋ: 1800 573 299 (ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: palliativecarewa.asn.au

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂ

ਆਮ ਸਿਾਲ, ਸਰੋਤ ਅਤਰੇ ਮਫੁਤ ਅਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫਨੋ: 1300 551 704 (ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: palliativecarewa.asn.au

ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਮਫੁ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਨੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਮਫੁ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾ

ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਅਤਰੇ ਿਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਪਰੇਸ਼ਗੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਫਨੋ: 1300 208 582 (ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ ਏਈਏਸਟ੍ੀ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: advancecareplanning.org.au

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ

ਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫਨੋ: 1300 858 455
ਈਮਰੇਲ: opa@justice.wa.gov.au
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: publicadvocate.wa.gov.au

mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.advancecareplanning.org.au
mailto:opa%40justice.wa.gov.au?subject=
http://publicadvocate.wa.gov.au/
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ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ, ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਨੰੂ ਦਰੇਿੋ

ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ
ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗੁਪਤ ਫੋ਼ਨ ਸਰੇਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ ਕਲੋ ਭਰੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ
ਫਨੋ: 1800 022 222 (ਸਾਲ ਦਰੇ ਹਰ ਵਦਨ, ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: healthdirect.gov.au

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਿਕੀਲ ਨੰੂ ਵਮਲੋ

ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾਅ ਸਸੋਾਇਟ੍ੀਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾਅ ਸਸੋਾਇਟ੍ੀ
ਫਨੋ: 9324 8600
ਿਕੀਲ ਰਰੇਫਰਲ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਸਕੈਿਨ ਦੀ ਿਜੋ ਕਰੋ: lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer

ਨਾਗਵਰਕ ਸਲਾਹ ਵਬਊਰੋਨਾਗਵਰਕ ਸਲਾਹ ਵਬਊਰੋ
ਫਨੋ: 9221 5711
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: cabwa.com.au

ਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੇਂਦਰਕਵਮਊਵਨਟ੍ੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ
ਫਨੋ: 9221 9322
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: communitylegalwa.org.au

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਬਲਯਏੂਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਬਲਯਏੂ
ਫਨੋ: 1300 650 579
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: legalaid.wa.gov.au

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਜ਼  ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਜ਼  
ਦਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂਦਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਵਟ੍ਿ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ  (ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ) (ਐਸਏਟ੍ੀ) ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਵਟ੍ਿ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ  (ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ) (ਐਸਏਟ੍ੀ) 
ਫਨੋ: 1300 306 017
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: sat.justice.wa.gov.au

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਅਨੁਿਾਦਕ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਿਰੇਸਟ੍ਰਨ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਅਨ ਇੰਸਟ੍ੀਵਚਊਟ੍ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲਰੇਟ੍ਰਸ ਐਡਂ ਇੰਟ੍ਰਪ੍ਰਰੇਟ੍ਰਜ਼ (WAITI) ਅਤਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਐਕਰੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟ੍ੀ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲਰੇਟ੍ਰਸ ਐਡਂ ਇੰਟ੍ਰਪ੍ਰਰੇਟ੍ਰਜ਼ (NAATI) ਕਲੋ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਅਤਰੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਚੂੀ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਏਬੀਉਵਰਵਜਨਲ ਇੰਟ੍ਰਪ੍ਰਰੇਵਟੰ੍ਗ 
ਡਬਲਯਏੂ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਏਬੀਉਵਰਵਜਨਲ ਇੰਟ੍ਰਪ੍ਰਰੇਵਟੰ੍ਗ ਡਬਲਯਏੂਏਬੀਉਵਰਵਜਨਲ ਇੰਟ੍ਰਪ੍ਰਰੇਵਟੰ੍ਗ ਡਬਲਯਏੂ
ਫਨੋ: 0439 943 612
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: aiwaac.org.au

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਣੁਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਹੈਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਣੁਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਹੈ
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਨੋ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲਰੇਅ ਸਰੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਇਥਰੇ ਜਾਉ: communications.gov.au/accesshub

http://www.healthdirect.gov.au
http://www.lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer
http://www.cabwa.com.au
http://www.communitylegalwa.org.au
http://www.legalaid.wa.gov.au
http://www.sat.justice.wa.gov.au
http://www.aiwaac.org.au
http://www.communications.gov.au/accesshub
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ਆਮ ਸ਼ਬਦਆਮ ਸ਼ਬਦ

ਇਹ ਭਾਗ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਭਾਗ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ

ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਨੱਜੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣ 
ਦੀ ਇੱਕ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਚੈ-ਆਲ ਟ੍ਰਮ 
(ਵਿਧਾਵਨਕ ਅਤਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੇਤ) ਜੋ ਵਕ ਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ 
ਪਲਾਵਨੰਗ ਦਰੇ ਨਤੀਜਰੇ ਿਜੋਂ ਹੈ। ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ, ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, 
ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਤਰੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ 
ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਿਭਾਲ ਯਜੋਨਾ।

ਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗਅਡਿਾੰਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਨੰਗ

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 
ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦੀ ਘਾਟ੍, 
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ 
ਘਾਟ੍ ਕਾਰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਰੇ ਹਨ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, 
ਦਸਤਿਤ ਅਤਰੇ ਵਮਤੀ)। ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਨ ਮਵੌਿਕ 
ਜਾਂ ਵਲਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਲਿਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰੇ ਨਾਲ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਇੱਕ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ, ਵਿਅਕਤੀ-ਅਗਿਾਈ ਿਾਲਾ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤਰੇ 
ਭਵਿੱਿ ਦੀ ਦਰੇਿਭਾਲ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤਰੇ 
ਦਰੇਿਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਕਰੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾਸਮਰੱਥਾ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ: 

• ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਸਮਝੋ

• ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਭਵਿੱਿੀ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ‘ਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਰੇ 
ਸੰਭਾਿੀ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ

• ਆਪਣਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਿਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਰੇ ਸੰਭਾਿੀ ਫਾਇਦਰੇ ਅਤਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ

• ਆਪਣਰੇ ਭਵਿੱਿ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ 
ਫਸੈਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਤਰੀਕਰੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੰੁਦਰੇ 
ਹਨ।

ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕਾਪੀ

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਾਹੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਫਟੋੋ੍ਕਾਪੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕਸਰੇ ਅਵਧਕਾਰਤ ਗਿਾਹ 
ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਕਾਪੀ ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਵਣਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ।

ਜੀਿਨ ਦਾ ਅੰਤਜੀਿਨ ਦਾ ਅੰਤ

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਿਨ-ਸੀਮਤ ਜਾਂ 
ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਘਾਤਕ ਸਵਥਤੀ ਨਾਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਜੀਿਨ ਦਰੇ ਅੰਤ ਦਰੇ ਨੇੜਰੇ ਆਉਣ ਿਾਲਰੇ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ 
ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਅਗਲਰੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰ 
ਜਾਣਗਰੇ।

ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਨੀਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਨੀ

ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ ਵਿੱਤੀ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਪਾਿਰ (ਈਪੀਜੀ)ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਪਾਿਰ (ਈਪੀਜੀ)

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਨੱਜੀ, 
ਜੀਿਨ ਸੈ਼ਲੀ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਿ ਵਿੱਚ 
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰਰੇ ਿਾਜਬ ਵਨਰਣਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ।
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ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਨ

ਵਨਯਕੁਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਨੱਜੀ, ਜੀਿਨਸ਼ਲੈੀ, ਇਲਾਜ 
ਅਤਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਿਜੋ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਦੀ 
ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਵਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਿਅਕਤੀ।

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ, ਜੀਿਨ-ਸਥਾਈ 
ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਇਲਾਜ, ਦਿਾਈਆਂ, 
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਜਣਰੇਪਾ ਦਰੇਿਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਰੇਿਭਾਲ, 
ਨਰਵਸੰਗ ਦਰੇਿਭਾਲ, ਪੋਡੀਆਟ੍ਰੀ, ਵਫਜ਼ੀਓਥੈਰਰੇਪੀ, 
ਆਪਟ੍ਮੋਟੈ੍ਰੀ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਥੈਰਰੇਪੀ, ਆਵਦਿਾਸੀ ਵਸਹਤ 
ਦਰੇਿਭਾਲ, ਵਕੱਤਾਮਿੁੀ ਥੈਰਰੇਪੀ, ਅਤਰੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਵਸਹਤ 
ਪ੍ਰਕੈਟ੍ੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਰੇਿਾਿਾਂ 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਦਿਾਈ।

ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ

ਕਈੋ ਿੀ ਰਵਜਸਟ੍ਰਡ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਜੋ ਵਸਹਤ ਿਰੇਤਰ ਵਿੱਚ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਵਸੱਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਵਕਸਰੇ ਪਰੇਸ਼ਰੇ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

LGBTQIA+ LGBTQIA+ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਗਰੇ, ਬਾਇਸਕੈਸਅੁਲ, 
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਇੰਟ੍ਰਸਕੈਸ, ਵਿਅੰਗ/ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਲੌਵਕਕ ਅਤਰੇ/
ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਭੰਨ ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤਰੇ ਵਲੰਗ ਪਛਾਣਾਂ ਿਜੋਂ 
ਕਰਦਰੇ ਹਨ।

ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਇਲਾਜਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਇਲਾਜ

ਮਡੈੀਕਲ, ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਨਰਵਸੰਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 
ਸਤੰੁਤਰ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ 
ਹਿਾਦਾਰੀ ਅਤਰੇ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨੋਰੀ ਰੀਸਸੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋਮਡੈੀਕਲ ਿਜੋ

ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦਰੇ ਿਰੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਡਰੇਟ੍ਾ ਜਾਂ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਰੇ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿਜੋ, ਅਤਰੇ ਉਸ ਿਜੋ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ 

ਵਸਹਤ ਦਰੇਿ-ਰਰੇਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਨੰੂ 
ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤਰੇ ਕੇਂਵਦ੍ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜੀਿਨ-ਿਤਰਰੇ ਿਾਲੀ 
ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵਥਤੀ ਿਾਲਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤਰੇ 
ਦਰੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਸਮਰੇਤ।

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਦਰੇਿਭਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਪਵਰਿਾਰ/
ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤਰੇ ਵਿਲੱਿਣਤਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਵਜਕ, ਵਿੱਤੀ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਅਤਰੇ 
ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਬਪਤਾ ‘ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ ਅਨੁਭਿ ਅਤਰੇ ਉਸਦਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਿਕੀਲਜਨਤਕ ਿਕੀਲ

ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਡਂ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ੍ 1990 ਦਰੇ 
ਤਵਹਤ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਨਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 
ਜੋ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਯਗੋਤਾ ਿਾਲਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦਰੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਰੱਵਿਆ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਵਟ੍ਿ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ (ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਵਟ੍ਿ ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ (ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ 
ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ) (ਐਸਏਟ੍ੀ)ਵਟ੍੍ਰਵਬਊਨਲ) (ਐਸਏਟ੍ੀ)

ਵਨਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਡਂ 
ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ੍ 1990 ਦਰੇ ਤਵਹਤ, ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ 
ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਸਣੁਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ

ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਸਵਹਮਤੀ ਜਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ।

ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ

ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਸਹਤ 
ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 
ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਐਟਂ੍ੀਬਾਇਓਵਟ੍ਕਸਐਟਂ੍ੀਬਾਇਓਵਟ੍ਕਸ
ਇੱਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦਿਾਈ ਜੋ ਲਾਗਾਂ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਹਾਈਡਰਰੇਸ਼ਨਨਕਲੀ ਹਾਈਡਰਰੇਸ਼ਨ
ਨਾੜੀ, ਵਟ੍ਸ਼ ੂਜਾਂ ਪਰੇਟ੍ ਵਿੱਚ ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਰਲ।

ਨਕਲੀ ਪੋਸ਼ਣਨਕਲੀ ਪੋਸ਼ਣ
ਭਜੋਨ ਨੱਕ ਜਾਂ ਪਰੇਟ੍ ਰਾਹੀਂ ਫੀਵਡੰਗ ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਨੂ ਉਤਪਾਦਿਨੂ ਉਤਪਾਦ
ਿਨੂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੈੱਲ, ਵਚੱਟ੍ਰੇ ਸੈੱਲ, ਪਲਰੇਟ੍ਲੈਟ੍ਸ, ਐਟਂ੍ੀਬਾਡੀਜ਼ 
ਅਤਰੇ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਿਾਲਰੇ ਪ੍ਰਟੋ੍ੀਨ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ. 
ਜੋ ਿਨੂ ਿਵਹਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਰੇ ਹਨ। ‘ਿਨੂ ਦਰੇ 
ਉਤਪਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਿਨੂ ਦਰੇ ਇੱਕ ਵਹੱਸਰੇ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕਈੋ 
ਿੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਿਨੂ ਚੜ੍ਹਾਾਉਣਾਿਨੂ ਚੜ੍ਹਾਾਉਣਾ
ਿਨੂ ਜਾਂ ਿਨੂ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਨੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ।

ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮਨੋਰੀ ਰੀਸਸੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਰ)ਕਾਰਡੀਓਪੁਲਮਨੋਰੀ ਰੀਸਸੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਰ)
ਵਦਲ ਨੰੂ ਪੰਵਪੰਗ ਰੱਿਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ (ਛਾਤੀ 
ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਡੀਵਫਬਵਰਲਟ੍ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ) ਅਤਰੇ 
ਜਦੋਂ ਵਦਲ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਾਦਾਰੀ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀਮਥੈੋਰਰੇਪੀਕੀਮਥੈੋਰਰੇਪੀ
ਕੈਂਸਰ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ। 
ਕੀਮਥੈੋਰਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫਲੈਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਲਵਸਸਡਾਇਲਵਸਸ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਗੁਰਦਰੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਿਾਲਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਿਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਹੰਦ-ਿੰੂਹਦ ਨੰੂ ਹਟ੍ਾਉਣ ਅਤਰੇ ਤਰਲ 
ਅਤਰੇ ਇਲੈਕਟ੍੍ਰਲੋਾਈਟ੍ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਬਮਾਰੀਵਬਮਾਰੀ
ਿਾਸ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ 
ਵਬਮਾਰੀ।

ਤੀਬਰ ਦਰੇਿਭਾਲਤੀਬਰ ਦਰੇਿਭਾਲ
ਦਿਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਿਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ 
ਅੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹਨ ਅਤਰੇ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦਰੇਿਭਾਲ ਦਿਾਈ ਿਜੋਂ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਵਟ੍ਊਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤਰੇ ਿਰੰੇ ਵਟ੍ਲਰੇਿਨ ਇੰਵਟ੍ਊਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤਰੇ ਿਰੰੇ ਵਟ੍ਲਰੇਿਨ 
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਈੋ 
ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇੰਵਟ੍ਊਬਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਟ੍ਊਬ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ 
ਮੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ) ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਫਰੇਫਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਿਰੇੰਵਟ੍ਲਰੇਿਨ 
ਵਟ੍ਊਬ ਰਾਹੀਂ ਹਿਾ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਨਾੜੀ ਰਾਹੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀ 
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ’। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਤਰਲ ਹੰੁਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ੀਕਰੇ ਜਾਂ ਵਡ੍ਰੱ ਪ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤਰੇ 
ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ।

ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ/ਸਵਥਤੀਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ/ਸਵਥਤੀ
ਇੱਕ ਵਬਮਾਰੀ, ਸਵਥਤੀ ਜਾਂ ਸੱਟ੍ ਵਜਸ ਦਰੇ ਨਤੀਜਰੇ ਿਜੋਂ ਮਤੌ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤੌ ਨੇੜਰੇ ਹੋਣ ‘ਤਰੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਰਦ ਰਾਹਤ ਦਿਾਈਦਰਦ ਰਾਹਤ ਦਿਾਈ
ਦਰਦ ਘਟ੍ਾਉਣ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿੀ ਦਿਾਈ। 
ਦਰਦ ਦੀ ਦਿਾਈ ਕਈ ਤਰੀਵਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰ ਹ, ਟ੍ੀਕਰੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ‘ਤਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੈਚ ਰਾਹੀਂ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਮਰੀਜ਼
ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਧਰੰਗਅਧਰੰਗ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਝੁ ਮਾਸਪਰੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯਗੋਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਧਰੰਗ ਅਕਸਰ ਨਸਾਂ ਦਰੇ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਾਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਸਰੇਪਵਸਸਸਰੇਪਵਸਸ
ਇੱਕ ਜਾਨਲਰੇਿਾ ਸਵਥਤੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਕਸਰੇ 
ਲਾਗ ਦਰੇ ਜਿਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ਆਂੂ ਅਤਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੰੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੇ ਸਰੇਪਵਸਸ ਦਾ ਛਰੇਤੀ ਵਨਦਾਨ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਰੇ ਤਾਂ ਸਰੇਪਵਸਸ ਸਪੈਵਟ੍ਕ ਸਦਮਾ ਦਰੇ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਅੰਗ 
ਿਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਮਤੌ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟ੍੍ਰਕੋਸਟ੍੍ਰਕੋ
ਵਦਮਾਗ ਵਿੱਚ ਿਨੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਰੇ ਰੁਕਾਿਟ੍ ਜਾਂ ਫਟ੍ਣ ਕਾਰਨ 
ਵਦਮਾਗ ਦਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਸਪਰੇਸ਼ੀ ਵਨਯੰਤਰਣ 
ਦਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ, ਸੰਿਰੇਦਨਾ ਜਾਂ ਚਰੇਤਨਾ 
ਦਾ ਘਟ੍ਣਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਧੰੁਦਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਵਦਮਾਗ ਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤਰੇ 
ਤੀਬਰਤਾ ਦਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਰੇ ਹਨ।

ਹਰੇਠਾਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਗਏ ਮਡੈੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।ਹਰੇਠਾਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਗਏ ਮਡੈੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
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ਇੱਕ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਇੱਕ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਪੰਨੇ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਰੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦਰੇ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਯਾਦ ਰੱਿ,ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਰ ਵਿੱਚ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ.

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਇੰਸਰਟ੍ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਇੰਸਰਟ੍ 

ਇੱਕ ਿਾਲੀ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਮਲਨ ਦਰੇ ਤੌਰ ਤਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਿਾਧੂ ਪੰਨੇ ਿੀ ਵਦੱਤਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਰੇਕਰ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਗ 4.2   - ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਧੂ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਿਾਦਕ ਦੀਆਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਰੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸਰੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦਰੇ ਵਨਸ਼ਾਨ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives ਤਰੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives
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This form is for people who want to make an Advance Health Directive in Western 
Australia.

To make an Advance Health Directive, you must be 18 years or older and have full 
legal capacity. Your Advance Health Directive is about your future treatment. It will 
only come into effect if you are unable to make reasonable judgements or decisions 
at a time when you require treatment.

Part 4 marked with this symbol, contains your treatment decisions. If you 
choose not to make any treatment decisions in Part 4, then the document is 
not considered a valid Advance Health Directive under the Guardianship and 
Administration Act 1990.

Please tick the box below to indicate that by making this Advance Health Directive 
you revoke all prior Advance Health Directives completed by you.

In making this Advance Health Directive, I revoke all prior Advance Health 
Directives made by me.

This form includes instructions to help you complete your Advance Health Directive. 
For more information on how to complete the form and to see examples, please read 
the A Guide to Making an Advance Health Directive in Western Australia.

Before you make your Advance Health Directive, you are encouraged to seek medical 
and/or legal advice, and to discuss your decisions with family and close friends. It 
is important that people close to you know that you have made an Advance Health 
Directive and where to find it. Once you complete your Advance Health Directive, it is 
recommended that you:

• store the original in a safe and accessible place
• tell your close family and friends that you have made an Advance Health Directive  

and where to find it
• upload a copy of your Advance Health Directive to My Health Record – this will 

ensure that your Advance Health Directive is available to your treating doctors if it 
is needed

• give a copy of your Advance Health Directive to health professionals regularly 
involved in your healthcare (for example, your General Practitioner (GP), a hospital 
you attend regularly, and/or other health professionals involved in your care).

If English is not your first language, you may choose to engage a translator. 
Western Australian Institute of Translators and Interpreters (WAITI) and National 
Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) have online 
directories which list qualified and credentialed translators able to assist you.

Advance Health Directive
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Part 1: My personal details

You must complete this section

You must complete this 
section.

You must include the date, 
your full name, date of 
birth and address.

This Advance Health Directive is made under the 
Guardianship and Administration Act 1990 Part 9B on the:

(day)

of: (month)

(year)

by: (name)

Full name

Date of birth

Address

Suburb State Postcode

Phone number

Email

Advance Health Directive
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15th

October

2021

Marie Catherine Richards

Marie Catherine Richards

3rd October 1951

5 Richmond Street

Canning Vale       WA               6155

9000 0000

marierichards@gmail.com.au
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Use Part 2.1 to list details 
about your major health 
conditions (physical and/
or mental). 

Please list any major health conditions below:

Cross out Part 2.1 if you  
do not want to complete it.

Part 2: My health

2.1 My major health conditions 

Use Part 2.2 to provide 
information about what 
is important to you 
when talking about your 
treatment. 

This might include: 

• How much do you like to 
know about your health 
conditions? 

• What do you need to 
help you make decisions 
about treatment? 

• Would you like to have 
certain family members 
with you when receiving 
information from your 
health professionals? 

2.2 When talking with me about my health, these things are important to me

Please describe what is important to you when talking to 
health professionals about your treatment:

Advance Health Directive

Cross out Part 2.2. if you 
do not want to complete it.
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I was diagnosed with bowel cancer 7 years ago. I had 
surgery and chemotherapy.

I am in remission but have been told there is a chance 
the cancer may come back.

I also have high blood pressure and cholesterol.  I am on 
medication for the blood pressure.

I like to know as much as I can about all my health 
conditions.

It takes me a long time to understand what my GP and 
health professionals tell me in appointments. I like to 
take my son with me to appointments – he knows how 
best to explain everything to me.
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This part encourages you to think about your values and preferences relating to your health 
and care now and into the future. This may help you to decide what future treatment  
decisions you want to make in Part 4: My Advance Health Directive Treatment Decisions. 

In this part, you are not making decisions about your future treatment. Use Part 4 to make 
decisions about your future treatments.

Use Part 3.1 to provide 
information about what 
‘living well’ means to you 
now and into the future. 

This might include: 

• What are the most 
important things in your 
life? 

• What does ‘living well’ 
mean to you?

Please describe what ‘living well’ means to you now and into 
the future. Use the space below and/or tick which boxes are 
important for you. 

Please describe:

Cross out Part 3.1 if you  
do not want to complete it.  

Spending time with family and friends

Living independently

Being able to visit my home town, country of origin, or spending time on country

Being able to care for myself (e.g. showering, going to the toilet, feeding myself)

Keeping active (e.g. playing sport, walking, swimming, gardening)

Enjoying recreational activities, hobbies and interests (e.g. music, travel, volunteering)

Practising religious, cultural, spiritual and/or community activities 
(e.g. prayer, attending religious services)

Living according to my cultural and religious values (e.g. eating halal, kosher foods only)

Working in a paid or unpaid job

Part 3: My values and preferences

Advance Health Directive

3.1 These things are important to me

Cross out any parts that you do not want to complete.
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My family and friends are the most important thing 
in my life.  I also like to go to my local lawn bowls at 
the community centre where I have a regular group of 
friends that I bowl with every week. I would like to keep 
visiting them and bowling for as long as I can.
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Use Part 3.2 to provide 
information about things 
that worry you about your 
future health.

This might include: 

• Being in constant pain.
• Not being able to make 

your own decisions.
• Not being able to care 

for yourself. 

Please describe any worries you have about the outcomes of 
future illness or injury: 

Cross out Part 3.2 if you  
do not want to complete it.

3.2 These are things that worry me when I think about my future health

Use Part 3.3 to indicate 
where you would like to 
be when you are nearing 
death. 

When you are nearing 
death, do you have a 
preference of where you 
would like to spend your 
last days or weeks?

Please indicate where you would like to be when you are 
nearing death. Tick the option that applies you. You can provide 
more detail about the option you choose in the space below.

Cross out Part 3.3. if you 
do not want to complete it. 

Please provide more detail about your choice:

I want to be at home – where I am living at the time

I do not want to be at home – provide more details below

I do not have a preference – I would like to be wherever  
I can receive the best care for my needs at the time

Other – please specify:

Advance Health Directive

Part 3: My values and preferences

3.3 When I am nearing death, this is where I would like to be
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I would really like to stay at home for as long as possible. If my family find it too hard  
to look after me at home, then I understand it will be best if I move into a nursing home. 
I trust them to choose a home that is right for me. 

I have occasional aches and pains that come with being 
70 years old but I really worry about constant pain. I 
don’t think I could cope if I was always in pain.

I also worry about my family and friends not being 
able to understand me and about not  being able to 
communicate as I have always done. 
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Use Part 3.4 to provide 
information about what 
is important to you when 
you are nearing death. 

This might include: 

• What would comfort you 
when you are dying? 

• Who would you like 
around you?

Please describe what is important to you and what would 
comfort you when you are nearing death. Use the space 
below and/or tick which boxes are important for you.  

Please describe:

I do not want to be in pain, I want my symptoms 
managed, and I want to be as comfortable as possible. 
(Please provide details of what being comfortable 
means to you)

I want to have my loved ones and/or pets around me 
(Please provide details of who you would like with you)

It is important to me that cultural or religious traditions are followed 
(Please provide details of any specific traditions that are important for you)

I want to have access to pastoral/spiritual care 
(Please provide details of what is important for you)  

My surroundings are important to me (e.g. quiet, music, photographs) 
(Please provide details of what is important for you.)

Cross out Part 3.4 if you  
do not want to complete it. 

Part 3: My values and preferences

3.4 When I am nearing death, these things are important to me

Advance Health Directive
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I would like my sister, my children, grandchildren and my dog, Abbey, to be with me.

                                       I grew up on a farm in the country 
so I would really like to visit the countryside and be near 
open spaces as I am nearing death. 
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This part of your Advance Health Directive contains treatment decisions in respect of your 
future treatment. A treatment is any medical or surgical treatment including palliative 
care and life-sustaining measures (such as assisted ventilation and cardiopulmonary 
resuscitation), dental treatment, or other healthcare. 

A treatment decision in an Advance Health Directive is a decision to consent or refuse 
consent to the commencement or continuation of any treatment and includes a decision 
to consent or refuse consent to the commencement or continuation of the person’s 
participation in medical research. This decision applies at any time you are unable to make 
reasonable judgements in respect of that treatment. 

Treatment to which you consent in this Advance Health Directive can be provided to you. 
Treatment to which you refuse consent to in this Advance Health Directive cannot be 
provided to you. Your enduring guardian or guardian or another person cannot consent 
or refuse consent on your behalf to any treatment to which this Advance Health Directive 
applies. 

It is recommended that you discuss your treatment decisions with your doctor before 
completing this part. 

Note: You MUST make at least one treatment decision within Part 4 to make a valid  
Advance Health Directive. 

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Advance Health Directive

Cross out any parts if you do not want to complete them.
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Use Part 4.1 to indicate 
your instructions for 
future life-sustaining 
treatments. 

You can give an overall 
instruction or list 
individual treatments that 
you consent or refuse 
consent to receiving in 
future. You can also list 
circumstances in which 
you consent or refuse 
consent to a particular 
treatment. 

Life-sustaining treatments 
are treatments used to 
keep you alive or to delay 
your death. 

Read all options before 
making a decision. The 
options are over 2 pages.

4.1 Life-sustaining treatment decisions

Note: You must make 
at least one treatment 
decision within Part 4 to 
make a valid Advance 
Health Directive.

Cross out Part 4.1 if you  
do not want to complete it. 

If I do not have the capacity to make or communicate 
treatment decisions about my healthcare in the future, I make 
the following decisions about life-sustaining treatment: 

Tick only one of the following options. If you choose Option 4, 
complete the table overleaf. 

Option 1 I consent to all treatments aimed at 
sustaining or prolonging my life.

Or

Option 2

I consent to all treatments aimed at 
sustaining or prolonging my life unless 
it is apparent that I am so unwell from 
injury or illness that there is no reasonable 
prospect that I will recover to the extent 
that I can survive without continuous life-
sustaining treatments. In such a situation, 
I withdraw consent to life-sustaining 
treatments.

Or

Option 3 I refuse consent to all treatments aimed 
at sustaining or prolonging my life.

Or

Option 4

I make the following decisions about 
specific life-sustaining treatments as 
listed in the table below. (Tick a box in 
each row of the table).

Or

Option 5 I cannot decide at this time.

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions
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4.1 Life-sustaining treatment decisions continued 

This table lists some common life-sustaining treatments. Use the boxes to indicate which 
treatments you consent to or refuse consent to receiving. You can also list circumstances 
in which you consent to treatment. There is also space for you to add any life-sustaining 
treatments not listed here. 

Tick one box per row in the table below. 

If you choose Option B for any treatments, please specify the circumstances in which you 
consent to the treatment.

Life-sustaining 
treatment

A.  
I consent to this 
treatment in all 
circumstances

B.  
I consent to 
this treatment 
in the following 
circumstances

C.  
I refuse 
consent to this 
treatment in all 
circumstances

D.  
I cannot decide 
at this time

CPR
Cardiopulmonary 
resuscitation

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Assisted 
ventilation
A machine that  
helps you breathe 
using a face 
mask or tube

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Artifical 
hydration
Fluids given via a 
tube into a vein, 
tissues or the 
stomach

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Artificial 
nutrition
A feeding tube 
through the nose 
or stomach

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Please complete this table if you have ticked Option 4 above.  
If you have ticked Option 1, 2, 3 or 5, do not complete this table.
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Only if this treatment was temporary and if I could then return home, 
even with oxygen. I do not want to be permanently on a breathing 
machine in hospital or in a nursing home.
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4.1 Life-sustaining treatment decisions continued

Life-sustaining 
treatment

A.  
I consent to this 
treatment in all 
circumstances

B.  
I consent to 
this treatment 
in the following 
circumstances

C.  
I refuse 
consent to this 
treatment in all 
circumstances

D.  
I cannot decide 
at this time

Receiving blood 
products such 
as a blood 
transfusion

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Antibiotics
Drugs given 
to help fight 
infection, given 
by mouth, 
injection or by 
drip tube

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Use the boxes below to list any other life-sustaining treatments you do/do not consent  
to receive:

Other  
life-sustaining 
treatment (1)

State the 
treatment:

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Other  
life-sustaining 
treatment (2)

State the 
treatment:

Option B only: In which circumstances do you consent to this treatment?

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions
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4.2 Other treatment decisions

Note: You must make 
at least one treatment 
decision within Part 4 to 
make a valid Advance 
Health Directive. 

Cross out Part 4.2 if you  
do not want to complete it. 

Use Part 4.2 to indicate your 
decisions for other (non-life-
sustaining) treatments. 

There are a range of other 
treatments that may be 
options for you in future. 

Examples include treatments 
for mental health (e.g. 
electroconvulsive therapy) 
and drugs used to prevent 
certain health conditions 
(e.g. aspirin, cholesterol 
treatments). 

When making the 
treatment decision, list the 
circumstances in which you 
want your decision to apply 
(e.g. in all circumstances, 
or specify particular 
circumstances). 

A treatment decision only 
applies in the circumstances 
you specify.

Please ensure you indicate in 
the ‘My treatment decisions’ 
column whether you consent 
or refuse consent to any 
treatment you refer to. 

If you need more space, use 
the blank My Advance Health 
Directive treatment decisions 
form provided as an insert 
with the Advance Health 
Directive form.

Health circumstances My treatment decisions

I have made more treatment decisions using the 
template and attached ________ (specify number of 
pages) additional pages.

Advance Health Directive

Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions
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I have very high 
cholesterol

Do not give me 
cholesterol absorption 
inhibitors. 

I cannot tolerate the 
side effects.
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

Use Part 4.3 to provide treatment decisions about the types of medical research you 
consent or refuse consent to take part in, and any circumstances in which these  
decisions apply. 

Taking part in medical research may be an option for you even if you are unable to make or 
communicate decisions. 

A treatment decision may include deciding whether to start or continue to take part in 
medical research. Your involvement in medical research, and any treatments you receive 
as part of the medical research, must be consistent with what you have agreed in your 
Advance Health Directive. The decisions you make in your Advance Health Directive about 
participating in medical research only operate while you are alive.

If you do not make a decision about participation in medical research, Part 9E of the 
Guardianship and Administration Act 1990 will operate as to how decisions will be made 
about participation in medical research.

 4.3 Medical research

Please tick a box showing whether you consent to taking part in the listed medical research 
activities and the circumstances in which you would consent. You may tick more than one 
circumstance for each research activity.

Advance Health Directive

Note: You must make at least one treatment decision within Part 4 to make a valid  
Advance Health Directive. 

Cross out Part 4.3 if you do not want to complete it.
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

The 
administration of 
pharmaceuticals 
or placebos 
(inactive drug)

The use of 
equipment or a 
device

Providing health 
care that has 
not yet gained 
the support of 
a substantial 
number of 
practitioners 
in that field of 
health care 

Providing health 
care to carry out 
a comparative 
assessment

Advance Health Directive
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Advance Health Directive

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

Taking blood 
samples

Taking samples 
of tissue or fluid 
from the body, 
including the 
mouth, throat, 
nasal cavity, eyes  
or ears

Any non-intrusive 
examination of 
the mouth, throat, 
nasal cavity, eyes 
or ears

A non-intrusive 
examination of 
height, weight or 
vision

Being observed

Undertaking a 
survey, interview 
or focus group
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Part 4: My Advance Health Directive treatment decisions

4.3 Medical research continued

Advance Health Directive

Research  
Activities

I consent to taking part in the following circumstance(s):

I do not 
consent

Where I 
require urgent 
treatment to 
save my life, 
or to prevent 
serious 
damage to 
my health, 
or to prevent 
me suffering 
or continuing 
to suffer 
significant 
pain and 
distress.

Where the 
medical 
research may 
improve my 
condition or 
illness.

Where the 
medical 
research may 
not improve 
my condition 
or illness but 
may lead 
to a better 
understanding 
of my 
condition or 
illness in the 
future.

Where there 
are no other 
treatment 
options.

Collecting, using 
or disclosing 
information, 
including 
personal 
information

Considering 
or evaluating 
samples or 
information taken 
under an activity 
listed above

Any other 
medical research 
not listed above 
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Part 5: People who helped me complete this form

Cross out Part 5.1 if you  
do not want to complete it.

Use Part 5.1 to show 
whether you engaged a 
translator in completing 
this form.

If English is not your 
first language, you can 
engage a translator when 
completing this form.

If you engaged a translator 
when making this Advance 
Health Directive, you and 
your translator should 
complete the translator 
statement provided in 
the A Guide to Making an 
Advance Health Directive 
in Western Australia and 
attach it to your Advance 
Health Directive.

Option 1 English is my first language – I did not 
need to engage a translator.

Option 2

English is not my first language – I 
engaged a translator when making this 
Advance Health Directive and I have 
attached a translator statement.

Option 3
English is not my first language – I did 
not engage a translator when making 
this Advance Health Directive.

Tick the option that applies to you: 

5.1 Did you use the services of a translator when completing this form? 

Advance Health Directive
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Use Part 5.2 to indicate 
whether you have made 
an Enduring Power of 
Guardianship (EPG) and 
provide details if relevant.

An Enduring Power of 
Guardianship (EPG) allows 
you to name and legally 
appoint one or more 
people to make decisions 
about your lifestyle and 
healthcare if you lose 
capacity. 

A person you appoint 
to make decisions on 
your behalf is called an 
enduring guardian. 

An enduring guardian 
cannot override decisions 
made in your Advance 
Health Directive. 

Tick the option that applies to you: 

Option 1 I have not made an Enduring Power  
of Guardianship.

Option 2 I have made an Enduring Power  
of Guardianship.

(day)

of: (month)

(year)

My EPG was made on:  

I appointed the following person/s as my enduring guardian:

Substitute enduring guardian/s (if any):

Joint Enduring Guardian (if appointed):

Other substitute enduring guardian (if more than one):

My EPG is kept in the following place  
(be as specific as possible):

Name: Phone:

Name: Phone:

Name: Phone:

Name: Phone:

5.2 Have you made an Enduring Power of Guardianship (EPG)? 

Part 5: People who helped me complete this form

Advance Health Directive

Cross out Part 5.2 if you  
do not want to complete it.
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Use Part 5.3 to indicate 
whether you obtained 
medical and/or legal 
advice before making this 
Advance Health Directive 
and provide details if 
relevant.

You are encouraged 
(but not required) to 
seek medical and/or 
legal advice to make an 
Advance Health Directive.

Cross out Part 5.3 if you  
do not want to complete it.

Medical advice 

Legal advice 

I obtained legal advice from:

I obtained medical advice from:

Option 1 I did not obtain medical advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 2 I did obtain medical advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 1 I did not obtain legal advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Option 2 I did obtain legal advice about the 
making of this Advance Health Directive.

Name:

Phone:

Practice:

5.3 Did you seek medical and/or legal advice about making this  
Advance Health Directive?

Part 5: People who helped me complete this form

Advance Health Directive

Name:

Phone:

Practice:
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Part 6: Signature and witnessing

• You must sign this Advance Health Directive in the presence of 2 witnesses. If you are 
physically incapable of signing this Advance Health Directive, you can ask another person 
to sign for you. You must be present when the person signs for you. 

• 2 witnesses must be present when you sign this Advance Health Directive or when 
another person signs for you. 

• Each of the witnesses must be 18 years of age or older and cannot be you or the person 
signing for you (if applicable). 

• At least one of the witnesses must be authorised by law to take statutory declarations.

• The witnesses must also sign this Advance Health Directive. Both witnesses must be 
present when each of them signs. You and the person signing for you (if applicable) must 
also be present when the witnesses sign. 

You must complete this section

Witnessed by a person authorised by law  
to take statutory declarations:

Authorised 
witness’s signature:
Authorised 
witness’s full name:

Address:

Occupation of 
authorised witness:
Date:  
(dd/mm/year)

And witnessed by another person:

Witness’s 
signature:
Witness’s  
full name:

Address:

Date:  
(dd/mm/year)

You must sign this form in the presence of 2 witnesses. Both witnesses must be present 
when you sign this form. The witnesses must sign in each other’s presence.

Signed by: (signature of person making this Advance Health Directive)

Date: (dd/mm/year)

Or
Signed by: (name of person who the maker of Advance Health Directive has directed to sign)

Date: (dd/mm/year)

In the presence of, and at the direction of: (insert name of maker of Advance Health Directive)

Date: (dd/mm/year)

Advance Health Directive
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04/08/2022

04/08/2022

04/08/2022

Georgina Tulloch

Teacher

16 Wallock Street, West 
Leederville, WA 6007

45 Fort Avenue,  
Wembley, WA 6014
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