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ਇਹ ਿਰਕਬੱੁਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਿਰਕਬੱੁਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਵਸੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿ, ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿ, ਸ਼ਰੂੁਆਤ ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।*ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।*

ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਜੀਿਿ ਦੌਰਾਿ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਕਸਮ ਬਾਰਰੇ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੋ। 
ਇਹ ਕਦਰੇ-ਕਦਾਈ ਂਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਵਬਮਾਰ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਕਰਿ ਜਾਂ 
ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ  ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ 
ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ 
ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ 
ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਰੂੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ 
ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਿਦਾਰ ਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਖੱੁਲ੍ਹਦਰੇ ਹੋ – ਭਾਿੇਂ ਕਝੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਇਹ ਿਰਕਬੱੁਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਦਰੇਖਭਾਲ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਭਾਗ  3 ਿਰੇਖੋ: ਡਬਯਏੂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ ਵਲਖੋ।

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ:ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ:

ਸਿਇੱੈਛਤ ਹੈਸਿਇੱੈਛਤ ਹੈ

ਵਿੱਜੀ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਤਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਵਿੱਜੀ ਹੈ - ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਤਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਸੱਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਜਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ੍ ਲੋਕ, ਵਜੰਿੇਂ ਤੁਸੀ ਚਣੁਦਰੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ ਵਜਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ੍ ਲੋਕ, ਵਜੰਿੇਂ ਤੁਸੀ ਚਣੁਦਰੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ 

ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਵਦੰਦੀ ਹੈਵਦੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ।ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ।

ਅਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਅਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ 
ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ 
ਮੁੱ ਲ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਭਵਿੱਖ ਦਰੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱ ਲ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਭਵਿੱਖ ਦਰੇ ਸਮੇਂ 
ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣੂ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣੂ 
ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ 
ਫਸੈਲਰੇ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਫਸੈਲਰੇ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ। ਸਕਦਾ। 

ਸਰੋਤ: ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ 
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਫਰਰੇਮਿਰਕ
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ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਵਕਉਂ ਹੈ?ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਵਕਉਂ ਹੈ?
ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਸਚੋ ੋਵਕ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ

• ਸਾਡਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ੋਵਕ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ 
ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਸਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਿੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਿ

• ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ‘ਤਰੇ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ 
ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਓ, ਅਤਰੇ ਇਸ ਯਜੋਿਾ ਿੰੂ ਦੂਵਜਆਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

• ਇਹ ਜਾਣ ਕਰੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕਈੋ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਸਮਾਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਰੇ ਵਕ ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ।

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਲਈ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ਦਰੇ ਵਹੱਸਰੇ ਿਜੋਂ ਐਡਿਾਸੰ 
ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਂਦਰੇ ਹਿ, ਕਵਹੰਦਰੇ ਹਿ ਵਕ ਉਹ ਘੱਟ੍ ਵਚੰਤਾ, ਉਦਾਸ, ਤਣਾਅ ਮਵਹਸਸੂ 
ਕਰਦਰੇ ਹਿ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਿਧਰੇਰਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੰੁਦਰੇ ਹਿ।

• ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੂ ਘਟ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਅਣਚਾਹਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੰੂ ਘਟ੍ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



4  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਿ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਵਿੱਜੀ ਹੈ। ਦੂਜਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ਕਰੇ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕਰਿਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਵਗਆ 
ਹੈ। ਵਚੱਤਰ 1 ਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਚੱਤਰ 1  ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰਰੇ ਜੀਿਿ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਦੌਰਾਿ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਚੱਤਰ 1  ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰਰੇ ਜੀਿਿ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਦੌਰਾਿ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਿਾਂ

 
 

 

ਮੈਂ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਮਰੇਰਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਰੇ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ।ਮੈਂ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, ਮਰੇਰਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਰੇ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਫਾਇਿਾਸੰ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰੂੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਫਾਇਿਾਸੰ ਿੰੂ ਠੀਕ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿੰੂੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਚੰਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਵਬਮਾਰ 
ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ? ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਅਤਰੇ ਿਕੀਲ ਿਾਲ ਹੋ ਵਗਆ ਤਾਂ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਰੇਗਾ? ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਅਤਰੇ ਿਕੀਲ ਿਾਲ 

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਮਰੇਰੀ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਮਦਦਗਾਰ ਲੱਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਜਰੇਕਰ ਮਰੇਰੀ 
ਵਸਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋਿਰੇਗਾ।ਵਸਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋਿਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਿੌਜਿਾਿ ਪਵਰਿਾਰ ਹੈ।ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਕ ਿੌਜਿਾਿ ਪਵਰਿਾਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਮਰੇਰਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜਰੇਕਰ ਜੋ ਮਰੇਰਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜਰੇਕਰ 

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਝੁ ਅਚਾਿਕ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਝੁ ਅਚਾਿਕ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਿੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਿਿ-ਸੀਮਤ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ।ਮੈਿੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਿਿ-ਸੀਮਤ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ।

ਮਰੇਰਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿ ਿਾਲ ਵਕ ਮਰੇਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿ ਿਾਲ ਵਕ ਮਰੇਰੀ ਸਵਥਤੀ ਦਰੇ 
ਿਧਣ ਿਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਿਧਣ ਿਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ 

ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਿੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਮਿ ਿੰੂ ਿੀ ਆਰਾਮ ਵਦੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਿੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਮਿ ਿੰੂ ਿੀ ਆਰਾਮ ਵਦੱਤਾ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਮਝਦਰੇ ਹਿ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ।ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਮਝਦਰੇ ਹਿ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਿਾਂਗਾ।ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਿਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰ ਮਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰ ਮਦਾ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਕੌਣ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਕੌਣ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ, 

ਸੰਭਾਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿੰੂੈ ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ, ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਭਾਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਮਿੰੂੈ ਲੋੜ ਪਿਰੇਗੀ, ਅਤਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਤੁਹਾਡਰੇ ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?ਕੀ ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਤੁਹਾਡਰੇ ਤਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
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ਗਤੀਵਿਧੀ 1: ਚਲੋ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੀਏ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀਗਤੀਵਿਧੀ 1: ਚਲੋ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰੀਏ - ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ
ਜੀਿਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜੂੌਦਾ ਸਵਥਤੀ ਿੰੂ ਵਲਖੋ (ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਵਸਹਤ, ਪਵਰਿਾਰ)। ਇਸ 
ਬਾਰਰੇ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਿੰੂ ਿੋਟ੍ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਵਕਉਂ ਸਚੋ ਰਹਰੇ ਹੋ।



6  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ
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ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱ ਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਰੇ ਹਿ:

• ਸਚੋ
• ਗੱਲਬਾਤ
• ਵਲਖਣਾ
• ਸਾਝੰਾ ਕਰਿਾ 

ਇਹਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਚੱਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਰੇਗੀ। ਇਸ ਿਰਕਬੱੁਕ ਵਿੱਚ 
ਹਰਰੇਕ ਤੱਤ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤਰੇ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ।

ਵਚੱਤਰ 2 ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਚੱਤਰ 2 ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਮਾਡਲ 

2. ਗੱਲ-ਬਾਤ2. ਗੱਲ-ਬਾਤ
• ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ• ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ
• ਮਰੇਰਾ ਜੀਪੀ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ• ਮਰੇਰਾ ਜੀਪੀ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ
• ਹੋਰ• ਹੋਰ

ਮੈਂ ਮੈਂ 

1. ਸੋਚੋ1. ਸੋਚੋ  
• ਹੁਣ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਕੀ ਹੈ?• ਹੁਣ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਕੀ ਹੈ?
• ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ੍ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਰੇਗਾ?• ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ੍ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਿਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਰੇਗਾ?

3. ਵਲਖੋ3. ਵਲਖੋ
• ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ• ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ
• ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ• ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
• ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਦਾਿ• ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਦਾਿ
• ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ• ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ
• ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਿਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ• ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਿਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ
• ਐਡਿਾੰਸ ਵਸਹਤ ਵਿਰਦਰੇਸ਼• ਐਡਿਾੰਸ ਵਸਹਤ ਵਿਰਦਰੇਸ਼

4. ਸਾੰਝਾ ਕਰੋ 4. ਸਾੰਝਾ ਕਰੋ   
• ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ• ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ
• ਮਰੇਰਾ ਜੀਪੀ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ• ਮਰੇਰਾ ਜੀਪੀ ਅਤਰੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ
• ਮਰੇਰਾ ਵਸਹਤ ਵਰਕਾਰਡ• ਮਰੇਰਾ ਵਸਹਤ ਵਰਕਾਰਡ
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1. ਸਚੋੋ1. ਸਚੋੋ

ਹੁਣ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀ ਹੁਣ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਕੀ ਹੈ? ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀ 
ਮਾਇਿੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?ਮਾਇਿੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?
ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਕੀ ਹੈ।

         ਗਤੀਵਿਧੀ 2: ਮੁੱ ਲ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ         ਗਤੀਵਿਧੀ 2: ਮੁੱ ਲ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਸਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦਰੇ ਕਈੋ ਗਲਤ ਜਿਾਬ ਿਹੀਂ ਹਿ.

ਤੁਜਾਡਾ ਜੀਿਿ ਤੁਜਾਡਾ ਜੀਿਿ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ‘ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਲ ਰਵਹਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

   ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਾ।
   ਸਤੰੁਤਰ ਤੌਰ ਤਰੇ ਰਵਹਣਾ।  
   ਮਰੇਰਰੇ ਹੋਮ ਟ੍ਾਉਿ, ਮਲੂ ਦਰੇਸ਼, ਜਾਂ ਦਰੇਸ਼ ਤਰੇ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੋਣਾ।
   ਆਪਣੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੋਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਹਾਉਣਾ, ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਰੇ ਆਪ ਿੰੂ ਭਜੋਿ ਦਰੇਣਾ)।
   ਸਚੁਰੇਤ ਰਵਹਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖਰੇਡਾਂ ਖਰੇਡਣਾ, ਸਰੈ ਕਰਿਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਿਾ, ਬਾਗਬਾਿੀ ਕਰਿਾ)।

ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ

• ਮਾਯ ਿਵੈਲਉਜ਼ ਿੈੱਬਸਾਈਟ੍ (myvalues.org.au) ਤਰੇ ਜਾਓ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਰੇ ਵਬਆਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ੍ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ।

• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਿ 1800 573 2991800 573 299 ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
(ਸਾਲ ਦਰੇ ਹਰ ਵਦਿ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ ਤੱਕ)

- ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ, ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਖਭਾਲ, ਸਗੋ ਅਤਰੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦਰੇ ਿਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੁੱ ਦਰੇ ਤਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲ੍ਯਏੂ 1300 551 7041300 551 704 (ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ) ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ

 - ਮਫੁਤ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ, ਸਰੋਤ ਅਤਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ (palliativecarewa.asn.au/advance-care-planning)

 - ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਾਇਿੇ ਿਾਲਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ੍ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

• ਆਵਦਿਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning 

http://www.myvalues.org.au/
http://www.palliativecarewa.asn.au/advance-care-planning
https://www.healthywa.wa.gov.au/advancecareplanning
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 ਮਿੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸ਼ਕੌ ਅਤਰੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਆਿੰਦ ਲੈਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੰਗੀਤ, ਯਾਤਰਾ, 
ਿਲੰਟ੍ੀਅਵਰੰਗ)।

 ਧਾਰਵਮਕ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ, ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਿਾ 
(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਿਾ, ਧਾਰਵਮਕ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ)।

 ਮਰੇਰਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤਰੇ ਧਾਰਵਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਲਾਲ ਭਜੋਿ ਖਾਣਾ, 
ਵਸਮਰਿ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਾਸਵਤਕ ਿਜੋਂ ਰਵਹਣਾ) ਦਰੇ ਅਿੁਸਾਰ ਰਵਹਣਾ।

 ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤਰੇ ਜਾਂ ਵਬਿਾਂ ਭਗੁਤਾਿ ਕੀਤਰੇ ਿੋਕਰੀ ਕਰਿਾ।

 ਹੋਰ (ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਲਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਟੱ੍ਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਆਈਟ੍ਮਾਂ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਿਰੇਰਿਰੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ)।

ਕੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰਰੇ ਕਈੋ ਵਚੰਤਾ ਹੈ? ਜਰੇ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹਿ?

ਇਹ ਸਚੋਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਿ? (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੱੁਵਖਆ, ਵਸਹਤ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੋਣਾ)
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ਤੁਹਾਡੀ ਮਜੂੌਦਾ ਵਸਹਤਤੁਹਾਡੀ ਮਜੂੌਦਾ ਵਸਹਤ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਤੁਹਾਡਰੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜੀਿਿ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਖਰਾਬ ਵਸਹਤ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਕੰਮ 
ਕਰਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ? ਜਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਕਿੇਂ?

ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਚੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵਕ 
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦਰੇ ਯਗੋ ਿਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਦਰੇ 
ਯਗੋ ਿਾ ਹੋਣਾ)
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ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿਾਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿਾ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ 
ਹੋਿਰੇਗਾ?

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ:ੋ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਆਲਰੇ-ਦੁਆਲਰੇ ਵਕਸਿੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗਰੇ

• ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਲ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਰੇ ਬਾਰਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਦਰੇ ਹਿ

• ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗਰੇ

• ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਰਾਮ ਦਰੇਿਰੇਗੀ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿਾ, ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤਰੇ 
ਧਾਰਵਮਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਿਿਰ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਆਲਰੇ ਦੁਆਲਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਮਿਪਸੰਦ ਫਟੋੋ੍ਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ)

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ 
ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਅਿੁਕਲੂ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਅਿੁਕਲੂ 

ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
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2. ਗੱਲ-ਬਾਤ2. ਗੱਲ-ਬਾਤ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ 
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿਾਲ 
ਕੀ ਿਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ। ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਜਾਂ ਵਪਆਰ ਭਰਰੇ ਵਰਸ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਮਰੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਵਕ ਕਈੋ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਵਕਸ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ?ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਵਕਸ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ?
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ:

 ਪਵਰਿਾਰ

 ਦੋਸਤ

 ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ

 ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ (ਜਰੇ ਵਿਯਕੁਤ ਹਿ)

ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕੈਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਉਹਿਾਂ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਚੂੀ ਹੈ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊਂ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

  ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟ੍ੀਮ ਦਾ 
ਕਈੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ

 ਕਾਿੰੂਿੀ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ

  ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਅਵਧਆਤਵਮਕ ਵਿਅਕਤੀ।
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ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕਝੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਿ?ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕਝੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਿ?
ਤੁਸੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਿ ਲਈ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ।

ਆਪਣਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਿਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

• ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰਰੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ
• ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

• ਇਹਿਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤਰੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰਰੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ ਵਜਿੇਂ ਵਕ- ਕੀ ਉਹ 
ਵਿਹਾਰਕ, ਵਕਫਾਇਤੀ ਜਾਂ ਢੁਕਿੇਂ ਹਿ।

ਇੱਥਰੇ ਕਝੁ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ ਹਿ ਜੋ ਦੂਵਜਆਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿ ਿਰੇਲਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਿ।

ਸਰੋਤ: ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ  (advancecareplanning.org.au)

ਜੀਿਿ ਬਾਰਰੇ  ਜੀਿਿ ਬਾਰਰੇ  
ਤੁਸੀਂ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਦਰੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਰੇਟ੍ ਵਲਸਟ੍  
ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਦਿ 
ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ  
ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਿੀ... ਮਰੇਰਰੇ 
ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ 

ਗੱਲ ਹੈ।

ਜਰੇ ਮਰੇਰਰੇ ਿਾਲ ... ਹੋਇਆ,  
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ...

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸੋਚ ਵਰਹਾ 
ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ... ਅਤਰੇ 

ਇਸਿੇ ਮੈਿੰੂ ਅਵਹਸਾਸ 
ਕਰਿਾਇਆ ਵਕ ...

... ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਰਵਹਣ ਲਈ  

ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ.

ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ, ਵਜਉਣ ਯੋਗ 
ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਉਹ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਮੈਂ...

ਜਰੇ ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਿਾਂ ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਚਾਹਾੰਗਾ ਵਕ ਮਰੇਰੀ ਤਰਫੋਂ 
ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਫੈਸਲਰੇ .... ਲਿਰੇ। 

ਚੋਣਾਂ ਬਾਰਰੇਚੋਣਾਂ ਬਾਰਰੇ

ਮਰੇਰਰੇ ਬਾਰਰੇ  ਮਰੇਰਰੇ ਬਾਰਰੇ  

http://www.advancecareplanning.org.au/
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ਤੁਹਾਡਰੇ ਿੇੜਲਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਬਰੇਆਰਾਮ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਰੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੰੁਦਰੇ 
ਹਿ ਵਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਸਣੁਿਾ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੂਸਰਰੇ ਕੀ ਸਚੋਦਰੇ ਹਿ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣ ਅਤਰੇ 
ਅਵਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਮਦਾਇਕ 
ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਰੇ।

ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ

ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਮਤੌ (health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying) ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਅਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਕਾਿੰੂਿੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਯਗੋਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਰੇ ਹਿ। ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਵਿੱਚ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਤੌ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਸੰਭਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਰੇ ਇਹ ਕਝੁ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਬਲ੍ੂਯਏ ਿੀਏਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ੍ਿਾਈਡ ਕਰੇਅਰ ਿੇਿੀਗਰੇਟ੍ਰ ਸਰੇਿਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ 
(VADcarenavigator@health.wa.gov.au ਤਰੇ ਈਮਰੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 9431 2755 ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ)। ਦਰੇਖਭਾਲ 
ਿੈਿੀਗਰੇਟ੍ਰ ਜੋ ਸਰੇਿਾ ਦਾ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਕਰਦਰੇ ਹਿ, ਯਗੋਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਹੰੁਦਰੇ ਹਿ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਜੀਿਿ ਦਰੇ 
ਅੰਤ ਦਰੇ ਵਿਕਲਪ ਿਜੋਂ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲ ਮਰਿ ਬਾਰਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਗਆਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਕਲੋ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਿੁਭਿ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ 
ਵਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ  ਵਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ  
ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ 
ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰਰੇ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰਰੇ 

ਇੱਕ ੋਿਾਰ ਗੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ੋਿਾਰ ਗੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਹੀਂ ਹੈ।ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਉਪਯਗੋੀ ਸਰੋਤਹੋਰ ਉਪਯਗੋੀ ਸਰੋਤ

• ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ 
ਬਾਰਰੇ ਸਲਾਹ   
(advancecareplanning.org.au/understand- 
advance-care-planning/starting-the-conversation)

• ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਸਟ੍ਾਰਟ੍ ਟ੍ ੂਟ੍ਾਕ   
(dementia.org.au/information/about-dementia/
planning-ahead-start2talk) 

https://ww2.health.wa.gov.au/voluntaryassisteddying
mailto:VADcarenavigator%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.advancecareplanning.org.au/understand-advance-care-planning/starting-the-conversation
https://www.advancecareplanning.org.au/understand-advance-care-planning/starting-the-conversation
http://dementia.org.au/information/about-dementia/planning-ahead-start2talk
http://dementia.org.au/information/about-dementia/planning-ahead-start2talk
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         ਗਤੀਵਿਧੀ 3: ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋਕ         ਗਤੀਵਿਧੀ 3: ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋਕ
ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਿ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੋਗਰੇ? ਹਰੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ।

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ, ਉੱਪਰ ਸਚੂੀਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਦਾ ਿਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ੍ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਗਲਰੇ 
ਜਿਮਵਦਿ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ)। ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ ਵਕੱਥਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾ ਚਾਹੋਗਰੇ? (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਫ਼ਿੋ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਤ 
ਦਰੇ ਖਾਣਰੇ ‘ਤਰੇ, ਬਾਹਰ ਸਰੈ ਕਰਦਰੇ ਸਮੇਂ)।

ਇੱਥਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਕਝੁ ਵਿਚਾਰ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਓ ਵਕ 
ਵਕਹੜਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਿਰਤਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਆਪਣਰੇ ਖੁਦ ਦਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਿਾਲ ਕਝੁ ਿੋਟ੍ਸ ਿੀ ਜੋੜ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਮਕੌਾ ਮਕੌਾ ਉਦਾਹਰਿਉਦਾਹਰਿ

   ਵਰਟ੍ਾਇਰਮੈਂਟ੍ 
ਦਰੇ ਆਲਰੇ ਦੁਆਲਰੇ ਵਿੱਤੀ 
ਯਜੋਿਾਬੰਦੀ

ਵਜਿੇਂ-ਵਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟ੍ਾਇਰਮੈਂਟ੍ ਦਰੇ ਿੇੜਰੇ ਹੰੁਦਰੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਿੰੂ ਇਹ ਸਚੋਣਾ 
ਸ਼ਰੂੁ ਕਰ ਦਰੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਕਿੇਂ ਖਰਚ ਕਰਿ 
ਜਾ ਰਹਰੇ ਹਾਂ ਅਤਰੇ ਅਸੀਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਜੋਿਾ 
ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਿੇਂ ਭਵਿੱਖ 
ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹਾਂ।’

   ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ

‘ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਸਾਲਾਿਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਅਗਲਰੇ ਹਫ਼ਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ ਿੰੂ ਵਮਲ 
ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਕਝੁ ਗੱਲਾਂ ਹਿ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟ੍ਰ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿੰੂੈ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਬਾਰਰੇ ਕਝੁ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਲ ਅਤਰੇ 
ਜੀਪੀ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਾ ਚੰਗਾ ਹੋਿਰੇਗਾ।’



ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਕਬੁੱ ਕ  |  15

ਮਕੌਾਮਕੌਾ ਉਦਾਹਰਿਉਦਾਹਰਿ

   ਵਕਸਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ 
ਵਰਸ਼ਤਰੇਦਾਰ ਦੀ ਮਤੌ

ਮਰੇਰਰੇ ਦੋਸਤ ਦਰੇ ਅਿੁਭਿ ਿੰੂ ਦਰੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਰੇ ਅੰਤ 
ਤੱਕ ਪਹੰੁਵਚਆ, ਇਸ ਿੇ ਮਿੰੂੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣ 
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕਝੁ ਸਮਾਂ 
ਵਬਤਾ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਕਝੁ ਵਿਚਾਰ ਵਲਖ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡਰੇ 
ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤਰੇ ਵਫਰ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ।’

‘ਮਿੰੂੈ ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਤਸੱਲੀ ਮਵਹਸਸੂ ਹੋਈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਿੇਂ ਮਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰਰੇ 
ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਾਡਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤਰੇ ਉਸ ਦਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਿੇ ਕੀਤਾ। 
ਇਸਿੇ ਮਿੰੂੈ ਇਹ ਸਚੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ 
ਅਤਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਬਾਰਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕਝੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਲਖ 
ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਿੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿਰੇ ਵਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਬੰਦੂ ‘ਤਰੇ ਪਹੰੁਚਦਰੇ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੋਿਰੇਗਾ।’

   ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 
ਵਫ਼ਲਮਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਇਹ ਦਰੇਖ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਹੋਇਆ ਵਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਦਰੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਕਈੋ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਮਿੰੂੈ ਇਹ 
ਸਾਡਰੇ ਿਾਲ ਿਾਪਰਿ ਤੋਂ ਿਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ 
ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ?’

ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਚਟੋ੍ੀ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਕਿਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ?

1.

2.

3.

ਗੱਲਬਾਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ  ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ  
ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤੀ, ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਅਿੁਕਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਅਿੁਕਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ 
ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ 

ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
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3. ਵਲਖੋ3. ਵਲਖੋ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋ ਵਲਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤਰੇ ਦੂਵਜਆਂ ਿਾਲ 
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਉਸ ਿੰੂ ਵਲਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਡਬਲਯਏੂ (WA) ਵਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ 
ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਝੁ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹਿ ਜੋ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿੱਚ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿ। ਦੂਸਰਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹਿ ਜੋ ਵਕ ਖਾਸ ਕਿੰੂਿ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਹਿ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਕਲੋ ਸਮਾਿ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਿਰਕਬੱੁਕ ਦਰੇ ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕੈਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਿੰੂਿੀਤਾ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ ਵਕੱਥਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਿਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਅਤਰੇ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ WA ਵਿੱਚ ਕਾਿੰੂਿ ਦਰੇ ਅਧੀਿ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿ ਅਤਰੇ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿ:

• ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿਰੇ*

• ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿਰੇ (ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਸਰੇ 
ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਿਹੀਂ)

• ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤਰੇ ਰਸਮੀ 
ਲੋੜਾਂ ਅਿੁਸਾਰ ਗਿਾਹੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿਰੇ।

ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਹੋਰ ਘੱਟ੍ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਿੀ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਜੋਿਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਿੰੂ ਗੈਰ-
ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯਏੂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

• ਇੱਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ (ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ 
ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਗ੍ਰਵਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ 
ਲੋੜਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)

• ਿਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਇਹ 
ਵਕਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਿਾਂ ਕਲੋ ਸਮਰੱਥਾ ਿਹੀਂ ਹੈ)

• ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਚਰੇ (ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤਰੇ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਦਰੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਿਾਲ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਮਜੂੌਦਾ ਘਟ੍ਿਾਕ੍ਰਮ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਬਾਰਰੇ ਿੋਟ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

* ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਾ ਬਾਲਗ * ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਾ ਬਾਲਗ 
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮੀ 
ਘਸੋ਼ਣਾ ਜਾਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਘਸੋ਼ਣਾ ਜਾਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਫਸੈਲਰੇ ਦਰੇ ਿਤੀਜਰੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਫਸੈਲਰੇ ਦਰੇ ਿਤੀਜਰੇ 
ਿਜੋਂ ਕੀ ਹੋਿਰੇਗਾ।ਿਜੋਂ ਕੀ ਹੋਿਰੇਗਾ।
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ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਹ ਸਮਾਿ ਕਾਿੰੂਿੀ ਤਾਕਤ ਿਹੀਂ ਰੱਖਦਰੇ ਹਿ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ 
ਘੱਟ੍ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਸਚੂੀਬੱਧ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਰੇਕ ਦਾ ਿਰਣਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼

ਕਝੁ ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਮਾਿਤਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਲਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬੁਾਿੀ ਸੰਚਾਰ ਹਿ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੋਕਰੇ ਜਾਣ 
ਿਾਲਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕਰਦਰੇ ਹਿ। ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਦਰੇ ਸਬੰਧ 
ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਰਸਮੀ ਲੋੜਾਂ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਹ ਕਾਿੰੂਿੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਮਸੁ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ 
ਕਈੋ ਸਾਂਝਾ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼ ਿਧੈ ਹੈ ਅਤਰੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ। ਇਸ 
ਕਾਰਿ ਕਰਕਰੇ, ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ ਵਿਰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਖੁਦ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਜਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਖੁਦ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/
ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਲਿਰੇਗਾ?ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇਰਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਕੌਣ ਲਿਰੇਗਾ?
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਿਰੇਲਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਿੰੂ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿ 
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਕਸ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਅਤਰੇ ਵਕਹੜਾ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਿਰੇਗਾ।
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ਵਜੱਥਰੇ ਏਏਚਡੀ ਮਜੂੌਦ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਿੰੂ ਕਿਰ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਾਿਰ 
ਿੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਦਰਜਾ ਕਰਿ ਦਰੇ ਪਵਹਲਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਉਹ 
ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਅਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਲਵਆਂ ਦੀ ਲੜੀਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਲਵਆਂ ਦੀ ਲੜੀ
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ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਫੈਸਲਰੇ ਏਏਚਡੀ ਦਰੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਣਰੇ ਚਾਹੀਦਰੇ 
ਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਹਾਲਾਤ ਿਹੀਂ ਬਦਲਦਰੇ ਜਾਂ 

ਵਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਿੁਮਾਵਿਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਅਥਾਰਟ੍ੀ ਦਰੇ ਿਾਲ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ

ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲਾ ਗਾਰਡੀਅਿ ਗਾਰਡੀਅਿ

ਜੀਿਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀਜੀਿਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਾਥੀ

ਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਧੀ

ਮਾਪਰੇਮਾਪਰੇ

ਭੈਣ-ਭਰਾਭੈਣ-ਭਰਾ

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਵਹਤ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਾਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਦਾਇਗੀ-ਰਵਹਤ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਾ

ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਜੀ ਵਰਸ਼ਤਰੇ ਿਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਿਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਜੀ ਵਰਸ਼ਤਰੇ ਿਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ
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ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਰੇਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਰੇ ਪੰਵਿਆਂ ਤਰੇ ਸੰਖਰੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ 
ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਉਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਰੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਰੇ 
ਕੀਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਿਕੀਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਿ

•    ਿਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ •    ਿਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ

•    ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਗੋਲ•    ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਗੋਲ

•    ਿਸੀਅਤ•    ਿਸੀਅਤ
•    ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ•    ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ

•     ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ •     ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾ

•    ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ•    ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ
•    ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ•    ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ
•    ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਦਾਿ•    ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ੂ ਦਾਿ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼
ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸਚੋਣਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਅਤਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਿੰੂ ਦੂਵਜਆਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਰੇਗਾ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਰੇ ਹਿ।

ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ 
ਪਲਾਵਿੰਗ ਅਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਯਜੋਿਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਹਰੇਠ ਵਲਖਰੇ ਤਰੀਕਰੇ 
ਿਾਲ ਸਚੋ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਕਾਿੰੂਿੀ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ 
ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹਿ।ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਹਿ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਖੁਦ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ:

• ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ 
ਫਸੈਵਲਆਂ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ

• ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਹੀਂ ਹੈਿਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ 
ਵਿਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਕਹਾ ਜਾਿਰੇਗਾ।

• ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚੂੀ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਗਰੇ, ਸਚੂੀਬੱਧ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਢੁਕਿਾਂ ਅਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਿਹੀਂ ਵਮਲਦਾ।



20  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

         ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼         ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮਰੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯਜੋਿਾ ਬਣਾਉਣਾ
healthywa.wa.gov.au/ACPvaluesandpreferencesform

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ (ਪਰ ਕਝੁ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਿੰੂਿ 
ਵਿਰਦਰੇਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)
ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਵਿੱਜੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ, 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਵਬਆਿ।
ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਕਉਂ ਹੈ: ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਕਉਂ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤਰੇ 
ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਵਸਹਤ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ, ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਕਰਿਗੀਆਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ, 

ਬਰੇਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਦਰੇਸ਼ਾਂ ਸਮਰੇਤ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਲ ਵਕਿੇਂ ਵਿਿਹਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ।
ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਸਿਾਲ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਹਰੇਠਾਂ ਦਰੇਖੋ) ਦਰੇ ‘ਮਰੇਰਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ’ ਸਕੈਸ਼ਿ ਦਰੇ 
ਸਮਾਿ ਹਿ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰੇ ਿਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ 
ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿੰੂ ਭਰਿਾ ਸ਼ਰੂੁ 
ਕਰਿਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਵਜਸ ਿੰੂ ਏਐਚਡੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਵਜਸ ਿੰੂ ਏਐਚਡੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
healthywa.wa.gov.au/AdvanceHealthDirectives

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਕਾਿੰੂਿੀ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਵਰਕਾਰਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੇਿਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਰੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਰੇ ਖੁਦ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ 
ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਵਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਜਰੇਕਰ 

ਅਵਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੇਿਲ ਤਾਂ 
ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੋੜੀਂਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ 
ਹੋਿਰੇ। ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਦਰੇ ਵਸਖਰ ਤਰੇ ਹੈ।
ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ  
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਵਕਹੜਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਅਤਰੇ  
ਇਲਾਜਾਂ ਿੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ  
ਮਡੈੀਕਲ, ਸਰਜੀਕਲ ਅਤਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦਰੇ ਇਲਾਜ,  
ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਖਭਾਲ ਅਤਰੇ ਜੀਿਿ-ਸਹਾਇਤਾ ਅਤਰੇ  
ਪੁਿਰ-ਸਰੁਜੀਤੀ ਿਰਗਰੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਰੇ  
ਹੋ। ਤੁਹਾਡਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜੰਿਾ ਸੰਭਿ 
ਹੋ ਸਕਰੇ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

 
 

 ਡਬਲਯਏੂ (WA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਡਬਲਯਏੂ (WA) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ 

ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ 
ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸ ਤਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸ ਤਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਰੇ 

ਿਾਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਵਕਿੇਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿਰੇ।ਿਾਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤਰੇ ਗਿਾਹੀ ਵਕਿੇਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿਰੇ।

Values and Preferences Form
Planning for my future care

healthywa.wa.gov.au

What is a Values and Preferences Form?
A Values and Preferences Form can be used to make a record of your values, preferences and 
wishes about your future health and personal care. 

What is advance care planning?
Advance care planning is a voluntary process of planning for future health and personal care 
that can help you to:

• think through and plan what is important to you and share this plan with others
• describe your beliefs, values and preferences so that your future health and personal care 

can be given with this in mind
• take comfort in knowing that someone else knows your wishes in case a time comes when 

you are no longer able to tell people what is important to you.

This form is one way to record your advance care planning discussions in Western Australia.

Why is the Values and Preferences Form useful?
Thinking through the questions in the form may help you to consider what matters most to 
you in relation to your health and personal care and what you would like to let others know. 
Your wishes may not necessarily be health related but will guide treating health professionals, 
enduring guardian(s), and/or family and carer(s) when you are unwell including any special 
preferences, requests or messages. This is particularly useful at times when you are unable to 
communicate your wishes.

Are health professionals required to follow my Values and 
Preferences Form? 
The Values and Preferences Form is a non-statutory document as it is not recognised under 
specific legislation. In some cases, a Values and Preferences Form may be recognised as a 
Common Law Directive. 

Common Law Directives are written or verbal communications describing a person’s wishes 
about treatment to be provided or withheld in specific situations in future. There are no formal 
requirements for making Common Law Directives. It can be difficult to legally establish 
whether a Common Law Directive is valid and whether it should or should not be followed. For 
this reason, Common Law Directives are not recommended for making treatment decisions.  
If you intend to use this form as a Common Law Directive, you should seek legal advice.
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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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ਸਝੁਾਅ: ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਤਰੇ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਿੇਂ ਹੋ ਸਝੁਾਅ: ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਅਤਰੇ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਿੇਂ ਹੋ 
ਸਕਦਰੇ ਹਿ।ਸਕਦਰੇ ਹਿ।

ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ (ਈਪੀਜੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ (ਈਪੀਜੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

justice.wa.gov.au/epg

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਕਾਿੰੂਿੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਜੀ, 
ਜੀਿਿ ਸੈ਼ਲੀ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਚਣੁ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਭਵੂਮਕਾ ਵਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਿੰੂ ਇੱਕ 
ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਜੀਿਿਸ਼ਲੈੀ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਲਰੇ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਸਰਫ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ 
ਦਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ 
ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਰੇ ਜਾਂ ਕਝੁ ਫਸੈਲਰੇ 
ਲੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ:

• ਤੁਸੀਂ ਵਕੱਥਰੇ ਰਵਹੰਦਰੇ ਹੋ 

• ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਮਲਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ।

ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਕਸਰੇ 
ਿੀ ਫਸੈਲਰੇ ‘ਤਰੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਬਾਰਰੇ 
ਫਸੈਲਰੇ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।

ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕਰਿ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿ ਿਰੇਲਰੇ ਅੰਗ 
ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗ ਅਤਰੇ 
ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ ਕਰਿਾ ਪ੍ਰਸੰਵਗਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੰੂ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਰਸ਼ਤਰੇਦਾਰਾਂ ਿੰੂ 
ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿਰੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ‘ਮਰੇਰਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ’ ਸਕੈਸ਼ਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜੱਥਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਲਖ ਸਕਦਰੇ ਹੋ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹਿ। ਇਸ ਸਕੈਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਸਿਾਲ 
ਉਹੀ ਹਿ ਜੋ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿ।

ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ ਅੰਗ ਅਤਰੇ ਵਟ੍ਸ਼ ੂਦਾਿ 
ਵਸਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤਰੇ ਵਸਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤਰੇ 

ਡੋਿੇਟ੍ ਲਾਈਫ   ਡੋਿੇਟ੍ ਲਾਈਫ   
donatelife.gov.audonatelife.gov.au

ਤਰੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਰੇ ਰਵਜਸਟ੍ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈਸਕਦਾ ਹੈ

http://justice.wa.gov.au/epg
www.donatelife.gov.au
https://www.donatelife.gov.au


22  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

                    ਜਾਇਦਾਦ ਅਤਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਜਾਇਦਾਦ ਅਤਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼

ਿਸੀਅਤਿਸੀਅਤ
publictrustee.wa.gov.au

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਕਾਿੰੂਿੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਿਸੀਅਤ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ, ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਰੇ 
ਪੈਸਰੇ, ਵਿੱਜੀ ਸਮਾਿ ਅਤਰੇ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਿ ਸਮਰੇਤ) ਦਰੇ ਮਰਿ ਤਰੇ ਕੀ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਮਤੌ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਸੀਅਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ (ਈਪੀਏ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫਸੈਲਾ ਵਿਰਮਾਤਾ ਿਜੋਂ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ (ਈਪੀਏ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫਸੈਲਾ ਵਿਰਮਾਤਾ ਿਜੋਂ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

justice.wa.gov.au/epa 

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਕਾਿੰੂਿੀ

ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਭਰੋਸਰੇਯਗੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਵਿਯਕੁਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਿ ਲਈ ਅਥਾਰਟ੍ੀ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਵਦੰਦਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ 
ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ ਵਸਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਰੇ ਿੀ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਅਤਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਹੈ।

Enduring power of attorney
This enduring power of attorney is made under tr he Guardianship and Administratt tiontt Act 1990 Part rr 9 on the

_________________________________________________________ day of ____________________________________________________ 20 _________

by (donor’s’ fs ullff name)e _________________________________________________________________ ____________________________________ ___

of (donor’s’ residentialtt address)ss _________________________________________________________________ __________________________ ___

_________________________________________________________ born on (donor’s’ date of birtrr htt )h ________________________________

Sole attorney

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ _________________________________________________________________________________________ to be my sole attorney.

Joint attorneys

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ___

and (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ___________________________________ ___

of __________ _____________________________________________________________________________ ___ ______ JOINTLYLL tY o be my attorneys.

Joint and several attorneys

I appoint (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ______________________________ ___

of __________ ____________________________________________________________________________________________________________________ ___

and (attorney’s’ name) _________________________________________________________________ ___________________________________ ___

ooff __________ ________________________________________________________________________________________________________________ ___ _____ _ __

JOINTLYLL AND SEVERALLYLL tY o be my attorneys.

OR

OR

  1 Appointment of attorney(s)

Signing each page is not compulsory but may provide a safeguarff d against pages being substituted. Signature of:

(person making the power) _____________________________________ (witness 1) ____________________________ (witness 2)_______________________________

1
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                  ਉਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਿਉਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੂਵਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਰੇ ਕੀਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਿ

ਿਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਿਾਕਾਫ਼ੀ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਾਲਰੇ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ 
advance-care-plan_full-name.pdf (advancecareplanning.org.au)

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਮਾਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰਣਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਲਖੀ ਗਈ 
ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਯਜੋਿਾ ਵਜਸਦਾ ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਾਲ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤਰੇ ਵਿਰੰਤਰ ਸਬੰਧ 
ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਰੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ)। ਇਸ ਵਕਸਮ 
ਦੀ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਿ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ 
ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਜਾਂ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ ਿਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 

ਵਕਸਰੇ ਅਵਜਹਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਿਰੇਲਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ 
ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣਰੇ ਖੁਦ ਦਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਦਰੇ ਯਗੋ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਸਰਫ ਦਰੇਖਭਾਲ ਅਤਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਿੰੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ ਅਤਰੇ ਸਵੂਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਦਰੇਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਿਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਪਛਲੀਆਂ ਚਣੋਾਂ 
ਅਤਰੇ ਫ਼ਸੈਵਲਆਂ ਦਰੇ ਆਧਾਰ ਤਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਰੇ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੇ ਮੁੱ ਲਾਂ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਚਰੇ (ਜੀਓਪੀਸੀ)ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਚਰੇ (ਜੀਓਪੀਸੀ)

healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Goals-of-patient-care

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਕਸਮ: ਗੈਰ-ਕਾਿੰੂਿੀ, ਕਲੀਵਿਕਲ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਚਰੇ ਇੱਕ ਯਜੋਿਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ 
ਦੁਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਰੇ ਦੌਰਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਅਤਰੇ, ਵਜੱਥਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਿਰੇ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ ਿਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ, ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਵਕਹੜਰੇ ਇਲਾਜ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ। ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਰੇ ਗਏ ਫਸੈਵਲਆਂ ਿੰੂ ਵਲਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ 
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਚਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿੰੂ ਸਵੂਚਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਜਾਂ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸਡੋ ਦੌਰਾਿ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਵੈਟੰ੍ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ 
ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਿ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿੰੂ 
ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥਕਰੇਅਰ ਟ੍ੀਮ ਦਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਰੇ 
ਹੋ ਅਤਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਹੜਰੇ ਇਲਾਜ ਿਰਤਰੇ ਜਾਣਗਰੇ। ਫਾਰਮ ਦਰੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸੰਸਕਰਣ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਵੈਟੰ੍ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਹਿ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ, ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਤਰੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ)।

This is an advance care plan for a person with insufficient decision-making capacity to complete an 
advance care directive¹. This is not a form that is able to give legally-binding consent to, or refusal 
of treatment. This plan can be used to guide substitute decision-makers and clinicians when making 
medical treatment decisions on behalf of the person, if the person does not have an advance care 
directive.

What is advance care planning?
A process of planning for future health care, for a time when the person is no longer able to make 
their own health care decisions. It relates to a person’s future health care and medical treatments.  
It may include conversations about treatments they would or would not like to receive if they  
become seriously ill or injured. It includes identifying the person they want to make these decisions 
and how they want those decisions to be made. It has many benefits for the person (care aligned  
with preferences), loved ones and treating clinicians.

When should this form be completed?
This form should only be completed if the person no longer has sufficient decision-making capacity to 
make or communicate their medical treatment decisions. This form is available for use in all Australian 
states and territories, however the Australian Capital Territory, Queensland, and Victoria have existing 
recommended forms, see Table 1.

This form is not intended to replace or revoke a legally-binding advance care directive. If the person 
does have decision-making capacity, they should consider completing an advance care directive.  
The voluntary completion of an advance care directive, when the person still has decision-making 
capacity, is preferable over the completion of an advance care plan¹. The relevant advance care 
directive form from each state and territory is available at: 
www.advancecareplanning.org.au/create-your-plan

Who should complete this form?
This form should be completed by a person’s recognised substitute decision-maker(s), assigned  
to the role by law or appointed by the person to make medical treatment decisions, see Table 2.  
They should have a close and continuing relationship with the person. It is intended that this form 
will assist substitute decision-makers and the treating team to make medical treatment decisions that 
align with the decisions the person would have made in the same circumstances. This information can 
be used in aged care, community, or hospital settings.

Advance care plan for a person with insufficient decision-making capacity

Instruction Guide: page 1 of 3 www.advancecareplanning.org.au

Instruction Guide

https://www.advancecareplanning.org.au/docs/default-source/acpa-resource-library/acpa-forms/advance-care-plan_full-name.pdf?sfvrsn=de59f73c_8
https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/F_I/Goals-of-patient-care
https://www.advancecareplanning.org.au/docs/default-source/acpa-resource-library/acpa-forms/advance-care-plan_full-name.pdf?sfvrsn=de59f73c_8
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ਸਝੁਾਅਸਝੁਾਅ

• ਇਸ ਿਰਕਬੱੁਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਜਿਾਬ ਕਝੁ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਿ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਿ।

• ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ਰ ਕਮਜੋ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਲਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ 
ਿੀ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

 - ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੰੂ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਿ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਹੰਦਰੇ ਹੋ ਵਲਖ ਸਕਦਰੇ ਹੋ

 - ਤੁਸੀਂ ਵਕਸਰੇ ਿੰੂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ‘ਤਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦਰੇ ਹੋ

 - ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਿ ਬਣਾ ਕਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਤਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ 
ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਾਰਕਸਮਿੈ ਕਲਾਜ਼’ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਿ 
ਹੈ। ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚਣੁਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ 
ਲਓ।

• ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕੈਸ਼ਿ ਤੁਹਾਿੰੂ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ, ਅਤਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ, ਪੜ੍ਹਿ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮਦਦ ਜੋ ਬੋਲ਼ਰੇ ਹਿ ਜਾਂ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਸਣੁਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਮਜੋ਼ਰੀ ਹੈ)।

• ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਜਾ ਰਹਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਵਜਸ ਤਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਹਿ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਕਾਿੰੂਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤਰੇ ਖਰੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਰੇਸ਼ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ ਕਾਿੰੂਿਾਂ ਬਾਰਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ 
advancecareplanning.org.au/law-and-ethics ਦਰੇਖੋ।

ਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਿਧਰੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਰੇ ਦਫਤਰ  (wa.gov.au/government/publications/who-will-
make-decisions-you) ਕਲੋ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਫਸੈਲਰੇ ਿਹੀਂ 
ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਫਸੈਲਰੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦਰੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਬਾਰਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟ੍ਾਂਦਰਰੇ ਿੱਖਰੀਆਂ ਪਰ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਿ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਜਾਂ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ 
ਿਰਗਾ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕਰੇਅਰ ਟ੍ੀਮ ਿਾਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਚਰਚਾ ਦਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਟ੍ੀਵਚਆਂ ਿੰੂ ਸਵੂਚਤ ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

http://www.advancecareplanning.org.au/law-and-ethics
https://www.wa.gov.au/government/publications/who-will-make-decisions-you
https://www.wa.gov.au/government/publications/who-will-make-decisions-you


ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਕਬੁੱ ਕ  |  25

                    ਗਤੀਵਿਧੀ 4: ਇੱਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਚਣੁਿਾਗਤੀਵਿਧੀ 4: ਇੱਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਚਣੁਿਾ
ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸੈਲਾ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼, ਜਰੇਕਰ ਕਈੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਾਲ ਿਾਲ ਸ਼ਰੂੁ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦਰੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਰੇ 
ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ 
ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਰੇ?

ਜਰੇਕਰ ਇਸ ਸਿਾਲ ਦਾ ਜਿਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਫਸੈਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਿਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਚੋਣ ਲਈ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਚੂੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
 

  

 

 

 
 

 

ਮਰੇਰਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿ ਜੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਮਰੇਰਰੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰ ਹਿ ਜੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ 
ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਵਬਆਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹੋ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਵਬਆਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹੋ?

ਮਰੇਰਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹਿ ਜੋ ਉਸ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿੰੂ ਮਰੇਰਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤਰੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹਿ ਜੋ ਉਸ ਦਰੇਖਭਾਲ ਿੰੂ 
ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿਗਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿਗਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਿਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 
ਮੈਂ ਖਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਰੇ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਹੀਂ ਕਰਿਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਵਿੱਤ ਅਤਰੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਮਰੇਰਰੇ ਵਿੱਤ ਅਤਰੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮ 
ਵਿੱਚ ਹਿ।ਵਿੱਚ ਹਿ।

ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:
• ਇੱਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ• ਇੱਕ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
ਅਤਰੇ/ਜਾਂਅਤਰੇ/ਜਾਂ
• • ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 

ਗਾਰਡੀਅਿ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਿੰੂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡੀਅਿ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਵਕਉਂਵਕ ਮੈਿੰੂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮੈਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਜਾਣਦਰੇ ਹਿ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਉਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣਗਰੇ ਵਜਿੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਜਾਣਦਰੇ ਹਿ ਅਤਰੇ ਮਰੇਰੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਬਾਰਰੇ ਉਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਰੇ ਲੈਣਗਰੇ ਵਜਿੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:
• ਮਰੇਰਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ • ਮਰੇਰਰੇ ਇਲਾਜ ਦਰੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਿੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 

ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਓਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਓ
ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ 
• ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ • ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 

ਗਾਰਡੀਅਿ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਮਰੇਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸੋ।ਗਾਰਡੀਅਿ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਮਰੇਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰਰੇ ਦੱਸੋ।

ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ:
• ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ• ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਤਰੇ/ਜਾਂਅਤਰੇ/ਜਾਂ
• ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰਿਾ।• ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ ਵਿਯੁਕਤ ਕਰਿਾ।
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ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰੇ ਿੀ ਯਕੀਿੀ ਿਹੀਂ ਹੋ ਵਕ ਇਹਿਾਂ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

• ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਿਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਿ 1800 573 299 ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ)

- ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ, ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਖਭਾਲ, ਸਗੋ ਅਤਰੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦਰੇ ਿਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੁੱ ਦਰੇ ਤਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂ WA ਿੰੂ 1300 551 704 ਤਰੇ (ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਿੀਰਿਾਰ) ਕਾਲ ਕਰੋ
- ਮਫੁਤ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ, ਸਰੋਤ ਅਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਵਕਸਰੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਲਓ (ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕੈਸ਼ਿ ਦਰੇਖੋ)।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ ਸਵਥਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਜੀ ਸਵਥਤੀ, 
ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਿਿ ਸ਼ਲੈੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰੇ 
ਅਿੁਕਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ ਅਿੁਕਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਚਣੋ ਅਤਰੇ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ 

ਇਸਿੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।ਇਸਿੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਰੇ ਹੋ।
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4. ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ4. ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤਰੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿੰੂ ਵਲਖ ਲੈਂਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿਰੇ ਵਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥਰੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ।

ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕੱਥਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕਰਿੇ ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕੱਥਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਕਰਿੇ 
ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਿ?ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਿ?
ਜਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਲਵਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਿੰੂ ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਥਾਂ ਤਰੇ ਰੱਖੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਾਰਡ (myhealthrecord.gov.au) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕਰੇ ਆਪਣਰੇ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ 
ਯਜੋਿਾ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਿਲਾਈਿ ਸਟੋ੍ਰ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 
ਕਰਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਰੇਗਾ। ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਪੱੁਛੋ 
ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਿੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਿ।

ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕਸ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮਿੰੂੈ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕਸ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਿ?ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦਰੇ ਹਿ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਦਰੇਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰ 
ਸਕਦਰੇ ਹੋ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਰੇ ਹਿ:

• ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤਰੇ ਦਰੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਿਾਲਰੇ

• ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ

• ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ

• ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਡਾਕਟ੍ਰ

• ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ

ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਬਣਾਓ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। 
ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਿੰੂ ਬਦਲਦਰੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਰੇ ਹੋ (ਰੱਦ) ਕਰਦਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਹੋਿਰੇਗੀ ਵਕ ਵਕਸ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਟ੍ ਕਰਿ ਲਈ ਅਗਲਰੇ ਪੰਿੇ ‘ਤਰੇ 
ਚੈੱਕਵਲਸਟ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਸ ਕਲੋ ਕਾਪੀ ਹੈ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦਰੇ ਹੋ:

• ਤੁਹਾਡਰੇ ਪਰਸ ਜਾਂ ਬਟੂ੍ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ (ਏਏਚਡੀ) ਚਰੇਤਾਿਿੀ ਕਾਰਡ   
(healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning)

• ਇੱਕ ਮਰੇਵਡਕਅਲਰਟ੍ ਬਰਰੇਸਲਰੇਟ੍ (medicalert.org.au) - ਉਭਵਰਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਵਕ 
ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਹੈ ਅਤਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਜਸਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਵਸਹਤ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ ਿੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਰੇ ਹਿ।.

ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਲਾਈਿ ਿਾਲ 9222 2300 ਤਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕਰੇ ਜਾਂ 
acp@health.wa.gov.auਤਰੇ ਈਮਰੇਲ ਕਰਕਰੇ ਏਏਚਡੀ ਅਲਰਟ੍ ਕਾਰਡ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

• ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਰੁਗ ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ
• ਸਥਾਿਕ ਹਸਪਤਾਲ
• ਕਾਿੰੂਿੀ ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ

https://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
http://www.medicalert.org.au
mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
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         ਗਤੀਵਿਧੀ 5: ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਸਾਂਝਰੇ ਕਰਿਾ         ਗਤੀਵਿਧੀ 5: ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਸਾਂਝਰੇ ਕਰਿਾ
ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਹਿ, ਤਾਂ ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸਚੂੀ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਿ ਲਈ ਕਰੋ ਵਕ ਹਰਰੇਕ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਕਸ ਕਲੋ ਹੈ।

ਉਹਿਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇਰਰੇ ------ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹ:ੈਉਹਿਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇਰਰੇ ------ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹ:ੈ

ਿਰੇਰਿਰੇ ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ 
ਤਰਜੀਹ ਫਾਰਮ

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ 
ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਸਥਾਈ 
ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ 
ਦੀ ਪਾਿਰ 
(ਈਪੀਜੀ)

ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ 
ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ 
(ਈਪੀਏ)

ਿਸੀਅਤ

ਹੋਰ ਵਕਸ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ?ਹੋਰ ਵਕਸ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ?
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ਡ
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ਿ

ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ 
1 

ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿ 
2

ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਮ
ਰੇਰਰੇ 

ਵਸ
ਹਤ

 ਪ
ਰੇਸ਼

ਰੇਿਰ

ਜੀਪੀ 
ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਮਾਹਰ/ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ 1

ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਮਾਹਰ/ਵਸਹਤ 
ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ 2

ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬਜ਼ਰੁਗ 
ਦਰੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ

ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਸਥਾਿਕ 
ਹਸਪਤਾਲ

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਿਾਮ
ਸੰਪਰਕ ਿਰੇਰਿਰੇ 

ਔਿਲਾਈਿ ਸੰਸਕਰਣਔਿਲਾਈਿ ਸੰਸਕਰਣ

ਮਰੇਰਾ ਵਸਹਤ ਵਰਕਾਰਡ
ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਕਾਪੀ ਹੈਹੋਰ ਲੋਕ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਕਲੋ ਕਾਪੀ ਹੈ



ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਇੱਕ ਿਰਕਬੁੱ ਕ  |  29

ਮਰੇਰਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸਟੋ੍ਰ ਕਰਿਾਮਰੇਰਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਸਟੋ੍ਰ ਕਰਿਾ

ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਰੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਅਗਾਊਂ ਦਰੇਖਭਾਲ ਯਜੋਿਾ 
ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕੱਥਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤਰੇ ਤੁਸੀਂ (ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ) ਉਹਿਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਹੰੁਚ 
ਕਰ ਸਕ।ੋ ਇਿ੍ਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ੋਥਾਂ ‘ਤਰੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਮਜੂੌਦਾ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਰੇ ਮਜੂੌਦਾ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦਾ 
ਮਲੂ ਵਕੱਥਰੇ ਰੱਖਾਂ?ਮਲੂ ਵਕੱਥਰੇ ਰੱਖਾਂ?

ਮੁੱ ਲ ਅਤਰੇ ਤਰਜੀਹ ਫਾਰਮ

ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿ

ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਪਾਿਰ 
(ਈਪੀਜੀ)

ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ 
(ਈਪੀਏ)

ਿਸੀਅਤ



30  |  ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਰੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ

ਵਕੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਵਕੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਬਲਯਏੂ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਿ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਬਲਯਏੂ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਿ 

ਆਮ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਮਫੁਤ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਡਿਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਟ੍ਿਜ਼, 
ਿਲੈਯਜੂ਼ ਅਤਰੇ ਪ੍ਰਫੈਰੈਂਸ ਫਾਰਮ) ਆਰਡਰ ਕਰਿ ਲਈ

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

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਿਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਿ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ, ਉਪਚਾਰਕ ਦਰੇਖਭਾਲ, ਸਗੋ ਅਤਰੇ ਿੁਕਸਾਿ ਦਰੇ ਿਾਲ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਮੁੱ ਦਰੇ ਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸਰੋਤ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

1800 573 299 (ਸਾਲ ਦਰੇ ਹਰ ਵਦਿ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: palliativecarewa.asn.au 

ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂ

ਮਫੁਤ ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਾਰਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ, ਸਰੋਤ ਅਤਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ 
ਿਹਟ੍ ਮਟੈ੍ਰ ਮਸੋਟ੍ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ੍ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

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

ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਮਫੁ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਮਫੁ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੇਿਾ

ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਮ ਸਿਾਲ ਅਤਰੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਫਿੋ: 1300 208 582 (ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਸਿਰੇਰਰੇ 9 ਿਜਰੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜਰੇ ਏਈਏਸਟ੍ੀ)
ਔਿਲਾਈਿ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ: advancecareplanning.org.au/about-us/contact-us-

ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ ਸਥਾਈ ਗਾਰਡੀਅਿਵਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਾਰਿੀ 

ਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਪਬਵਲਕ ਐਡਿਕੋਰੇਟ੍ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

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

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਸਲਾਹ 

ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਜੀਪੀ, ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਸਥਾਿਕ ਡਾਕਟ੍ਰ ਿੰੂ ਵਮਲੋ।

mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.health.wa.gov.au/advancecareplanning
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.palliativecarewa.asn.au
http://www.advancecareplanning.org.au/about-us/contact-us-
mailto:opa%40justice.wa.gov.au?subject=
http://www.publicadvocate.wa.gov.au
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ਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਟ੍ਰੱਸਟ੍ੀ ਅਤਰੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਸਰੇਿਾਿਾਂਪਰੇਸ਼ਰੇਿਰ ਟ੍ਰੱਸਟ੍ੀ ਅਤਰੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਸਰੇਿਾਿਾਂ

ਪਬਵਲਕ ਟ੍੍ਰੱ ਸਟ੍ੀਪਬਵਲਕ ਟ੍੍ਰੱ ਸਟ੍ੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਸੀਅਤ ਅਤਰੇ ਅਟ੍ਾਰਿੀ ਦਰੇ ਸਥਾਈ ਖਰੜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤਰੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਫਿੋ: 1300 746 116 (ਿਿੀਂ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਅਤਰੇ ਵਿਯਕੁਤੀਆਂ)
ਫਿੋ: 1300 746 212 (ਪ੍ਰਤੀਵਿਧ ਵਿਅਕਤੀ)
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: publictrustee.wa.gov.au

ਆਮ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹਆਮ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ

ਖਾਸ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣਰੇ ਿਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲੋੀਵਸਟ੍ਰ (ਜਰੇ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕਲੋ ਹੈ) ਿੰੂ ਵਮਲੋ।

ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਸੁਾਇਟ੍ੀਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਸੁਾਇਟ੍ੀ

ਫਿੋ: 9324 8652
ਿਕੀਲ ਰੈਫਰਲ ਪੱੁਛਵਗੱਛ ਸਕੈਸ਼ਿ ਲੱਭ:ੋ lawsocietywa.asn.au/find-a-lawyer

ਿਾਗਵਰਕ ਸਲਾਹ ਵਬਊਰੋਿਾਗਵਰਕ ਸਲਾਹ ਵਬਊਰੋ

ਫਿੋ: 9221 5711
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: cabwa.com.au

ਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਕੇਂਦਰਕਵਮਊਵਿਟ੍ੀ ਕਾਿੰੂਿੀ ਕੇਂਦਰ

ਫਿੋ: 9221 9322
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: communitylegalwa.org.au

ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਬਲਯਏੂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਬਲਯਏੂ 

ਫਿੋ: 1300 650 579
ਿਰੇਬਸਾਈਟ੍: legalaid.wa.gov.au

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਕਸਰੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵਕਸਰੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਰੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਸ ਿਰਕਬੱੁਕ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਰੇ/ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ 131 450 ‘ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਉਹਿਾਂ ਿੰੂ ਮਦਦ ਸਚੂੀ 
ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੰੂ ਟ੍ਲੈੀਫਿੋ ਕਰਿ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਣੁਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਹੈਜਰੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਣੁਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਹੈ

ਸਹਾਇਤਾ ਸਚੂੀ ਵਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਿੰੂ ਫੋ਼ਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿੈਸ਼ਿਲ 
ਰੀਲਰੇਅ ਸਰੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥਰੇ ਜਾਉ: 
communications.gov.au/accesshub

https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-justice/public-trustee
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.communications.gov.au/accesshub
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ਮਾਿਤਾਿਾਂਮਾਿਤਾਿਾਂ

ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਡਬਲਯਏੂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ ਧੰਿਿਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਹਰੇਗਾ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ 
ਿਰਕਬੱੁਕ ਦਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯਗੋਦਾਿ ਪਾਇਆ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਡਪਾਰਟ੍ਮੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਹੈਲਥਜ਼ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ 
ਪਲੈਵਿੰਗ ਐਜੂਕਰੇਸ਼ਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੱੁਪ ਅਤਰੇ ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਵਰਸਰੋਸ ਸਬਗਰੱੁਪ ਦਰੇ 
ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਵਜਸ ਿੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਿੰੂ ਆਕਾਰ ਦਰੇਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੁਾਰਤ ਅਤਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿ 
ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੰਿਿਾਦ ਕਰਿਾ ਚਾਹਾਂਗਰੇ ਵਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਰੇ ਵਹੱਸਰੇ ਿਜੋਂ 
ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਅਤਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤਾ।

ਹਰੇਠਾਂ ਵਦੱਤਰੇ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਿੇ ਿਰਕਬੱੁਕ ਦਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰਰੇ ਸਵੂਚਤ ਕੀਤਾ:

• ਅਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ। ਐਡਿਾਸੰ ਕਰੇਅਰ ਪਲਾਵਿੰਗ ਬਾਰਰੇ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ.
ਆਸਵਟ੍ਿ ਹੈਲਥ, ਅਗਸਤ 2021।

• ਿੂਸ ਗਰੱੁਪ। ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਫਰਰੇਮਿਰਕ.
ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ, ਮਈ 2021।

• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਿਾ :  
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। 2018.

• ਪੈਲੀਏਵਟ੍ਿ ਕਰੇਅਰ ਡਬਲਯਏੂ। ਐਡਿਾਂਸ ਕਰੇਅਰ ਪਲੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਮਾਡਲ.
ਪਰਥ, ਡਬਲਯਏੂ; ਪੀਸੀਡਬਲਯਏੂ ਏਸੀਪੀ ਕੰਸਰੋਟ੍ੀਅਮ, 2022।
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ਇਹ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਵਕਸਰੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰੇਿਤੀ ਤਰੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਟ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (9222 2300 ਜਾਂ acp@health.wa.gov.au ਤਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)। ਇਸ ਦਸਤਾਿਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ 
ਆਸਾਿ ਪੜ੍ਹਿ ਿਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning ਤਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਹੋਰ ਸੰਕਰੇਤ ਿਹੀਂ ਵਦੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਜੀ ਅਵਧਐਿ, ਖੋਜ, ਆਲੋਚਿਾ ਜਾਂ ਸਮੀਵਖਆ ਦਰੇ ਉਦਰੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਵਿਰਪੱਖ ਸੌਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ੍ 
ਐਕਟ੍ 1968 ਦਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਰੇ ਤਵਹਤ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵਬਿਾਂ ਵਕਸਰੇ 
ਿੀ ਵਹੱਸਰੇ ਿੰੂ ਵਕਸਰੇ ਿੀ ਉਦਰੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਤਆਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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