
ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ  
(ਭਨਵੱਾਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ) 
ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾ
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ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਿ:ਹਿ:

• • ਿੋਚਣਾਿੋਚਣਾ
• • ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾ
• • ਵਲੱਖਣਾਵਲੱਖਣਾ
• • ਿਾਂਝਾ ਕਰਿਾ।ਿਾਂਝਾ ਕਰਿਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਵੱਾਚੋੋਂ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ‘ਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਨਿਤੀ, ਨਸਹਤ ਜਾਂ ਜੀਵਾਿ ਸ਼਼ੈਲੀ 
ਨਵੱਾਚੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋੋਣਾਂ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੋਚਣਾਿੋਚਣਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਅਗਵਾਾਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਸ਼ਵਾਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਨਵਾਚੋਾਰਾਂ ਿੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਣ ਲਈ 
ਸਮਾਂ ਨਬਤਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ‘ਚੰੋਗੇ ਰਨਹਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ਼ੈ। 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਨਵੱਾਖ ਦੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ 
ਨਕਹੜੀ ਨਚੰੋਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਿਹੀਂ ਚੋਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾ
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਸ਼ਵਾਾਸਾਂ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾੀ ਨਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੋ ਨਜਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚੋਾਹੋਗੇ।

ਆਪਣੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਹਤ ਨਚੰੋਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 
ਭਨਵੱਾਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵਾਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਰਚੋਾ ਕਰੋ।

ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਨਵਾਚੋਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿ 
ਨਵੱਾਚੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਭਨਵੱਾਖ ਨਵੱਾਚੋ ਨਕਸ ਨਕਸਮ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਾਚੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਵਾਸ਼ਵਾਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਣ ਨਵੱਾਚੋ 
ਦੂਨਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ 
ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਗ 
ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਨਕਸੇ ਵਾੀ ਉਮਰ ਨਵੱਾਚੋ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਠੀਕ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਵਕਉਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ?ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰ ਪਲੇਵਿੰਗ ਵਕਉਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਹੈ?

ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਿ 
ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਨਕ ਉਸ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਾਚੋ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਿੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਜਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹ਼ੈ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਿ੍ਹਾ ਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਕੀ ਮਹੱਤਵਾਪੂਰਿ ਹ਼ੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾੀ ਕੰਮ 
ਆਸਾਿ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਨਕ 
ਭਨਵੱਾਖ ਨਵੱਾਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ।

ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਨਵੱਾਚੋ ਨਹੱਸਾ 
ਲ਼ੈਣ ਵਾਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਨਰਵਾਾਰ ਅਤੇ 
ਦੋਸਤ ਕਨਹੰਦੇ ਹਿ ਨਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤਣਾਅ 
ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ 
ਨਪਆਰੇ ਿੰੂ ਨਮੱਲੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿੰੂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਵਾਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ। 

https://www.healthywa.wa.gov.au/
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ਐਡਂ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ (ਜੀਵਾਿ-ਦੇ-ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ
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ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਨਵੱਾਚੋ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1968 ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਅਿੁਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਅਨਧਐਿ, ਖੋਜ, ਆਲੋਚੋਿਾ ਜਾਂ ਸਮੀਨਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵਾੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਾ, ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਰਾਜ ਦੀ ਨਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਵਾੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾੀ ਨਹੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਤਆਰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਨਤਆ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਨਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਨਵਾਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਿਤੀ ‘ਤੇ 
ਨਵਾਕਲਪਕ ਫਾਰਮ਼ੈਟਾਂ ਨਵੱਾਚੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿਾਂਝਾ ਕਰਿਾਿਾਂਝਾ ਕਰਿਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਾਪੂਰਿ ਹ਼ੈ ਨਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਨਕੱਿੇ ਲੱਭਣੇ ਹਿ।

ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਮਾਈ ਹੈਲਥ 
ਵਰਕਾਰਡ (My Health Record)ਵਰਕਾਰਡ (My Health Record) ਨਵੱਾਚੋ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਹਿਾਂ ਿਾਲ ਵਾੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਪਨਰਵਾਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ

• ਪੱਕੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਈ.ਪੀ.ਜੀ.)

• ਪੱਕਾ ਮੁਖਨਤਆਰਿਾਮਾ (ਈ.ਪੀ.ਏ.)

• ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ (ਨਜਵਾੇਂ ਨਕ ਜੀ.ਪੀ.)

• ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਬਰਧ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ

• ਸਿਾਿਕ ਹਸਪਤਾਲ

• ਕਾਿੰੂਿੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ WA (Department of Health WA) ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ WA (Department of Health WA) 
Advance Care Planning Information LineAdvance Care Planning Information Line

ਆਮ ਪੁੱ ਛਨਗੱਛ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਸਾਧਿ 
ਆਰਡਰ ਕਰਿ ਲਈ

ਫੋਿ:  9222 23009222 2300

ਈਮੇਲ:  acp@health.wa.gov.auacp@health.wa.gov.au

ਵਾ਼ੈੱਬਸਾਈਟ:  healthywa.wa.gov.au/healthywa.wa.gov.au/
AdvanceCarePlanningAdvanceCarePlanning

ਵਲੱਖਣਾਵਲੱਖਣਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਲਆ ਹ਼ੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ 
ਮਹੱਤਵਾਪੂਰਿ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ ਿਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹ਼ੈ, 
ਤਾਂ ਇਸਿੰੂ ਨਲਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰੋਗਾ ਨਵਾਚੋਾਰ ਹ਼ੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਣ ਿਾਲ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਨਲਆਂ ਅਤੇ 
ਨਵਾਚੋਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਚੋਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ 
ਨਵੱਾਚੋ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ ਨਕ ਨਕਹੜਾ(ੜੇ) ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ (ਸਕਦੇ ਹਿ)। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਡਵਾਾਂਸ 
ਕੇਅਰ ਪਲੇਨਿੰਗ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਹਿ:

• • ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਰਮ: ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾ (Values and ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣਾ (Values and 
Preferences Form: Planning for my future Preferences Form: Planning for my future 
care) care) ਤੁਹਾਡੀ ਭਨਵੱਾਖੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 
ਨਵੱਾਚੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਾਂ 
ਦਾ ਨਬਆਿ ਹ਼ੈ।

• • ਐਡਿਾਂਿ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਿਿ (ਵਜਿ ਿੂੰ ਏ.ਐਚ.ਡੀ. ਿੀ ਵਕਹਾ ਐਡਿਾਂਿ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਵਿਿ (ਵਜਿ ਿੂੰ ਏ.ਐਚ.ਡੀ. ਿੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਹ਼ੈ ਜੋ ਉਸ ਡਾਕਰਟੀ 
ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਨਲਆਂ ਿੰੂ ਨਰਕਾਰਡ ਲਈ 
ਵਾਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਨਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਪ਼ੈਣ ਜਾਂ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚੋਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਾ 
ਿਹੀਂ ਚੋਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

• • ਿਰਪ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਵਧਕਾਰ (ਇਿਿੂੰ ਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਿੀ ਵਕਹਾ ਿਰਪ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਵਧਕਾਰ (ਇਿਿੂੰ ਈ.ਪੀ.ਜੀ. ਿੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਕਾਿੰੂਿੀ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ ਹ਼ੈ ਨਜਸਦੀ ਵਾਰਤੋਂ 
ਉਸ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਾਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਾਪੂਰਿ ਨਿੱਜੀ, 
ਜੀਵਾਿ ਸ਼਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਨਕਸੇ 
ਿੰੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਹੀਂ ਲ਼ੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਦਸਤਾਵਾੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾ਼ੈੱਬਸਾਈਟ healthywa.
wa.gov.au/ AdvanceCarePlanning ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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