
Values and Preferences Form
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ
Planning for my future care
ਮੇਰਾੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀਮੇਰਾੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ

What is a Values and Preferences Form?
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਕੀ ਹਾੈ?ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਕੀ ਹਾੈ?
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. 

ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਤਾ ਅਤਾੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰਾੇ ਤਾੁਹਾਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-
ਕੀਮਤਾਾਂ, ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਅਤਾੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਰਾਕਾਰਾਡ ਕਰਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹਾੈ।

What is advance care planning?
ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੇਵਨੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਕੀ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ?ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੇਵਨੰਗ (ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ) ਕੀ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ?
Advance care planning is a voluntary process of planning for future health and personal 
care that can help you to:

ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੇਵਨੰਗ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਤਾ ਅਤਾੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਿੈ-ਇੱਛਤਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਾਆ 
ਹਾੈ ਜੋ ਹਾੇਠਾਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਿਕਦੀ ਹਾੈ:

• think through and plan what is important to you and share this plan with others

• ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹੈਾ, ਉਿ ਬਾਰਾੇ ਿੋਚੋ ਅਤਾੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤਾੇ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਾੋ

• describe your beliefs, values and preferences so that your future health and personal 
care can be given with this in mind

• ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਾਿਾਂ, ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਦਾ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਿ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਾਖਦੇ ਹਾੋਏ ਤਾੁਹਾਾਡੀ 
ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਤਾ ਅਤਾੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਦੱਤਾੀ ਜਾ ਿਕੇ।

• 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.

• ਇਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵਦਲਾਿਾ ਲਓ ਵਕ ਕੋਈ ਹਾੋਰਾ ਤਾੁਹਾਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾੈ ਜੇਕਰਾ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾਾ ਿਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾੈ 
ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹਾ ਦੱਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹਾੀਂ ਹਾੁੰ ਦੇ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ।

This form is one way to record your advance care planning discussions in Western 
Australia.
ਇਹਾ ਫਾਰਾਮ ਪੱਛਮੀ ਆਿਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੇਵਨੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਚਰਾਚਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਰਾਕਾਰਾਡ ਕਰਾਨ 
ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾੀਕਾ ਹਾੈ।

healthywa.wa.gov.au
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Why is the Values and Preferences Form useful?
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਵਕਉਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾੈ?ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਵਕਉਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾੈ?
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.

ਫਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤਾੇ ਿਿਾਲਾਂ ਬਾਰਾੇ ਿੋਚਣ ਨਾਲ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਇਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਿਕਦੀ ਹਾੈ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੀ 
ਵਿਹਾਤਾ ਅਤਾੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਬੰਿ ਵਿੱਚ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤਾੋਂ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਕੀ ਹਾੈ ਅਤਾੇ ਤਾੁਿੀਂ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਕੀ 
ਦੱਿਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾੋ। ਹਾੋ ਿਕਦਾ ਹਾੈ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਵਿਹਾਤਾ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤਾ ਨਾ ਹਾੋਣ ਪਰਾ ਇਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨ ਿਾਲੇ 
ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ, ਿਥਾਈ ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾ(ਤਾਾਂ), ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਪਵਰਾਿਾਰਾ ਅਤਾੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਾਤਾਾ(ਿਾਂ) ਦਾ ਉਿ ਿਮੇਂ ਮਾਰਾਗਦਰਾਸ਼ਨ 
ਕਰਾਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਵਬਮਾਰਾ ਹਾੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾੋ, ਇਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਿ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ, ਬੇਨਤਾੀਆਂ ਜਾਂ ਿੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਨ। ਇਹਾ 
ਖਾਿ ਤਾੌਰਾ ‘ਤਾੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾੈ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਵਿੱਚ ਅਿਮਰੱਾਥ ਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾੋ।

Are health professionals required to follow my Values and 
Preferences Form? 
ਕੀ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਨ ਕੀ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਾੈ?ਦੀ ਲੋੜ ਹਾੈ?
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. 

ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਇੱਕ ਗੈਰਾ-ਿੰਵਿਿਾਨਕ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਹਾੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿਨੰੂ ਵਕਿੇ ਖਾਿ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਮਾਨਤਾਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਨਹਾੀਂ ਹਾੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ 
ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਾਦੇਸ਼ਕ ਿਜੋਂ ਮਾਨਤਾਾ ਵਦੱਤਾੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹਾੈ।

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.

ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ (ਆਮ ਕਾਨੰੂਨ ਵਨਰਾਦੇਸ਼) ਵਲਖਤਾੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਿੰਚਾਰਾ ਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਿ ਿਵਥਤਾੀਆਂ 
ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰਾੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾਦੇ ਹਾਨ। ਕਾਮਨ ਲਾਅ 
ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਿਮੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹਾੀਂ ਹਾਨ। ਇਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤਾੌਰਾ ‘ਤਾੇ ਿਥਾਪਤਾ ਕਰਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾੋ ਿਕਦਾ ਹਾੈ 
ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ ਿੈਿ ਹਾੈ ਅਤਾੇ ਕੀ ਇਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਾੀਦੀ ਹਾੈ ਜਾਂ ਨਹਾੀਂ। ਇਿ ਕਾਰਾਨ 
ਕਰਾਕੇ, ਇਲਾਜ ਿੰਬੰਿੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ ਦੀ ਵਿਫ਼ਾਰਾਸ਼ ਨਹਾੀਂ ਕੀਤਾੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾੈ। ਜੇਕਰਾ ਤਾੁਹਾਾਡਾ 
ਇਰਾਾਦਾ ਇਿ ਫਾਰਾਮ ਨੰੂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ ਿਜੋਂ ਿਰਾਤਾਣਾ ਹਾੈ, ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਲਾਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾੀਦੀ ਹਾੈ।
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What is the difference between a Values and Preferences Form 
and an Advance Health Directive?
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਅਤਾੇ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਅਤਾੇ ਇੱਕ ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ ਵਿੱਚ ਕੀ 
ਫਰਾਕ ਹਾੈ?ਫਰਾਕ ਹਾੈ?
An Advance Health Directive is a legal document in WA that enables you to make decisions 
now about the treatment you would want – or not want – to receive if you ever became 
sick or injured and were incapable of communicating your wishes. 

ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ WA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਹਾੈ ਜੋ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਉਿ ਇਲਾਜ ਬਾਰਾੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾੈ ਜੋ ਤਾੁਿੀਂ ਉਿ ਹਾਾਲਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੋਗੇ - ਜਾਂ ਨਹਾੀਂ ਚਾਹਾੋਗੇ - ਜੇਕਰਾ ਤਾੁਿੀਂ ਕਦੇ ਵਬਮਾਰਾ ਜਾਂ 
ਜ਼ਖਮੀ ਹਾੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾੋ ਅਤਾੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਣ ਵਿੱਚ ਅਿਮਰੱਾਥ ਹਾੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾੋ।

The questions in this Values and Preferences Form are the same as in Part 3 of the 
Advance Health Directive. The Advance Health Directive has additional sections with 
questions relating to treatment decisions, including life-sustaining treatments. 

ਇਿ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਿਿਾਲ ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿਚਲੇ ਿਿਾਲਾਂ 
ਦੇ ਿਮਾਨ ਹਾਨ। ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ ਦੇ ਿਾਿੂ ਭਾਗ ਹਾਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਾਖਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਜ 
ਿਮੇਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਿਵਲਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤਾ ਿਿਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਨ।

Please note: If you wish to document decisions about life-sustaining treatments that you 
consent or do not consent to receiving, you should complete an Advance Health Directive 
instead. 

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਵਿਆਨ ਵਦਓ: ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਾਖਣ ਿਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰਾੇ ਫੈਿਵਲਆਂ ਨੰੂ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ੀ ਰਾੂਪ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾੋ ਜੋ ਤਾੁਿੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਾਨ ਲਈ ਿਵਹਾਮਤਾੀ ਵਦੰਦੇ ਹਾੋ ਜਾਂ ਨਹਾੀਂ ਵਦੰਦੇ ਹਾੋ, ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਇਿਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 
ਐਡਿਾਂਿ ਹਾੈਲਥ ਡਾਇਰਾੈਕਵਟ੍ਿ ਪੂਰਾਾ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੀਦਾ ਹਾੈ।

How should my Values and Preferences Form be stored and shared?
ਮੇਰਾੇ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿਟ੍ੋਰਾ ਅਤਾੇ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾੇ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਿਟ੍ੋਰਾ ਅਤਾੇ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹਾੀਦਾ ਹਾੈ?ਚਾਹਾੀਦਾ ਹਾੈ?
It is important that people close to you know that you have made a Values and Preferences 
Form and where to find it. 

ਇਹਾ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਇਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾੋਣ ਵਕ ਤਾੁਿੀਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ 
ਬਣਾਇਆ ਹਾੈ ਅਤਾੇ ਇਿਨੰੂ ਵਕੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹਾੈ।

Keep the original in a safe place. You can also store a copy online using My Health record 
(register and upload your advance care planning document).

ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੁਰੱਾਵਖਅਤਾ ਥਾਂ ‘ਤਾੇ ਰੱਾਖੋ। ਤਾੁਿੀਂ My Health record ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾਕੇ ਆਨਲਾਇਨ ਿੀ ਇੱਕ 
ਕਾਪੀ ਿਟ੍ੋਰਾ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹਾੋ (ਆਪਣੇ ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੇਵਨੰਗ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ ਰਾਵਜਿਟ੍ਰਾ ਅਤਾੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾੋ)।

You may choose to give a copy to your:

ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤਾੇ ਿੰਪਰਾਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹਾੋ:

• family, friends and carers

• ਪਵਰਾਿਾਰਾ, ਦੋਿਤਾ ਅਤਾੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਾਤਾਾ

• enduring guardian(s) (EPG) 

• ਪੱਕੇ ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾ (ਈ.ਪੀ.ਜੀ.)

https://myhealthrecord.gov.au/
https://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning
https://myhealthrecord.gov.au/
https://www.digitalhealth.gov.au/initiatives-and-programs/my-health-record/whats-inside/advance-care-planning


• enduring attorney(s) (EPA)

• ਪੱਕਾ ਮੁਖਵਤਾਆਰਾਨਾਮਾ (ਈ.ਪੀ.ਏ.)

• GP or local doctor

• ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਿਥਾਨਕ ਡਾਕਟ੍ਰਾ

• other specialist(s) or health professionals

• ਹਾੋਰਾ ਮਾਹਾਰਾ ਅਤਾੇ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਾਰਾ 

• residential aged care home

• ਵਰਾਹਾਾਇਸ਼ੀ ਵਬਰਾਿ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾੋਮ

• local hospital

• ਿਥਾਨਕ ਹਾਿਪਤਾਾਲ

• legal professional.

• ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ।

Make a list of the people who have a copy of your form as this will be a good reminder of 
who to contact if you decide to change or cancel your document(s) in future.

ਉਹਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਬਣਾਓ ਵਜਹਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਫਾਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਾੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ ਹਾਾਲਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਾ ਇੱਕ 
ਚੰਗਾ ਰਾੀਮਾਈਡਂਰਾ ਹਾੋਿੇਗਾ ਵਕ ਜੇਕਰਾ ਤਾੁਿੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼(ਜਾਂ) ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਾਦ ਕਰਾਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ 
ਕਰਾਦੇ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਵਕਿ ਨਾਲ ਿੰਪਰਾਕ ਕਰਾਨਾ ਹਾੈ।

Where can I get help or find more information?
ਮੈਨੰੂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹਾੋਰਾ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲ ਿਕਦੀ ਹਾੈ?ਮੈਨੰੂ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹਾੋਰਾ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਵਕੱਥੋਂ ਵਮਲ ਿਕਦੀ ਹਾੈ?
Visit healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning or contact the Department of Health WA 
Advance Care Planning Line for general queries and to order free advance care planning 
resources:

ਆਮ ਪੁੱ ਛਵਗੱਛ ਲਈ ਅਤਾੇ ਮੁਫਤਾ ਐਡਂਿਾਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਿਾਿਨ ਆਰਾਡਰਾ ਕਰਾਨ ਲਈ ਵਿਹਾਤਾ ਵਿਭਾਗ WA 
(Department of Health WA) ਦੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਲਾਈਨ ਜਾਂ healthywa.wa.gov.au/
AdvanceCarePlanning ਨਾਲ ਿੰਪਰਾਕ ਕਰਾੋ:

Phone: 9222 2300

ਫੋਨ: 9222 2300

Email: acp@health.wa.gov.au

ਈਮੇਲ: acp@health.wa.gov.au

If English is not your first language, you may need help to understand and complete 
this form. Contact the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters 
(NAATI). You can search for a translator or interpreter via the Online Directory at naati.
com.au/online-directory. The contact details for NAATI is 1300 557 470 or 
info@naati.com.au.

ਜੇਕਰਾ ਅੰਗਰਾੇਜ਼ੀ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਪਵਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹਾੀਂ ਹਾੈ, ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਇਿ ਫਾਰਾਮ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਅਤਾੇ ਭਰਾਨ 
ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹਾੋ ਿਕਦੀ ਹਾੈ। ਅਨੁਿਾਦਕਾਂ ਅਤਾੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ National Accreditation 
Authority for Translators and Interpreters (NAATI) ਨਾਲ ਿੰਪਰਾਕ ਕਰਾੋ। ਤਾੁਿੀਂ naati.
com.au/online-directory ‘ਤਾੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰਾੈਕਟ੍ਰਾੀ ਰਾਾਹਾੀਂ ਅਨੁਿਾਦਕ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹਾੋ।  
NAATI ਦੇ ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ 1300 557 470 ਜਾਂ info@naati.com.au ਹਾਨ।

4  |  Values and Preferences Form

https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
https://www.healthywa.wa.gov.au/AdvanceCarePlanning
mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
mailto:acp%40health.wa.gov.au?subject=
https://www.naati.com.au/online-directory/
https://www.naati.com.au/online-directory/
mailto:info%40naati.com.au?subject=
https://www.naati.com.au/online-directory/
https://www.naati.com.au/online-directory/
mailto:info%40naati.com.au?subject=


Values and Preferences Form  |  5

My personal details

ਮਰੇੇਾ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਾਿੇਮਰੇੇਾ ਵਨੱਜੀ ਿਰੇਾਿੇ
Full name
ਪੂਰਾਾ ਨਾਮ

Date of birth
ਜਨਮ ਤਾਰਾੀਕ

Address
ਪਤਾਾ

Suburb
ਿਬਰਾਬ

State
ਿੂਬਾ

Postcode
ਪੋਿਟ੍ਕੋਡ

Phone number
ਫੋਨ ਨੰਬਰਾ

  

Email
ਈਮੇਲ

You do not need to complete every question in this form. Cross out any questions you do not 
want to complete.

ਤਾਹੁਾਾਨੰੂ ਇਿ ਫਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਕਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਾੀਂ ਹਾ।ੈ ਜੇ ਤਾਿੁੀਂ ਵਕਿ ੇਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹੰੁਾਦੇ ਤਾਹੁਾਾਨੰੂ ਇਿ ਫਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਕਰਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਾੀਂ ਹਾ।ੈ ਜੇ ਤਾਿੁੀਂ ਵਕਿ ੇਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹੰੁਾਦੇ 
ਹਾ ੋਤਾਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾ ਵਦਓ ਯਾਵਨ ਕਾਂਟ੍ ੇਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਵਦਓ।ਹਾ ੋਤਾਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾ ਵਦਓ ਯਾਵਨ ਕਾਂਟ੍ ੇਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਵਦਓ।
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My major health conditions

ਮਰੇਾੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹਾਤਾ ਿਵਥਤਾੀਆਂਮਰੇਾੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹਾਤਾ ਿਵਥਤਾੀਆਂ
Use this section to 
list details about your 
major health conditions 
(physical and/or mental). 

ਤਾੁਹਾਾਡੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹਾਤਾ ਿਵਥਤਾੀਆਂ ਤਾੁਹਾਾਡੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹਾਤਾ ਿਵਥਤਾੀਆਂ 
(ਿਰਾੀਰਾਕ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਵਿਕ) (ਿਰਾੀਰਾਕ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਮਾਨਵਿਕ) 
ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ।ਲਈ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ।

Cross out this question 
if you do not want to 
complete it.

ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ 
ਕਰਾ ਵਦਓ।ਕਰਾ ਵਦਓ।

Please list any major health conditions below:

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਵਕਿੇ ਮੁੱ ਖ ਵਿਹਾਤਾ ਵਿਥਤਾੀ ਦੀ ਿੂਚੀ ਹਾੇਠਾਾਂ ਬਣਾਓ:
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My values and preferences

ਮੇਰਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂਮੇਰਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ

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

ਮੇਰਾੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਮੇਰਾੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਦੇ ਿਮੇਂ, ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਇਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨਮੇਰਾੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਮੇਰਾੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਦੇ ਿਮੇਂ, ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਇਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ

Use this section to provide 
information about what is 
important to you when talking 
about your treatment.

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਾੇ ਗੱਲ ਕਰਾਦੇ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰਾੇ ਗੱਲ ਕਰਾਦੇ ਿਮੇਂ 
ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਇਿ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਇਿ 
ਬਾਰਾੇ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਇਿ 
ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ।ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ।
This might include:
ਇਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾੋ ਿਕਦਾ ਹਾੈ:
• How much do you like to know 

about your health conditions? 
•  ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਾਤਾ ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ 

ਬਾਰਾੇ ਵਕੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਾਨਾ 
ਚਾਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾੋ?

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

•  ਇਲਾਜ ਬਾਰਾੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਾਹਾਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਾਨ ਲਈ ਤਾਹਾਾਨੰੂ ਵਕਿ ਚੀਜ਼ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹਾੈ?

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

•  ਕੀ ਤੁਾਿੀਂ ਚਾਹਾੁੰ ਦੇ ਹਾੋ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਤਾ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਤਾੋਂ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਾਦੇ 
ਿਮੇਂ ਪਵਰਾਿਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਮੈਂਬਰਾ ਤਾੁਹਾਾਡੇ 
ਨਾਲ ਹਾੋਣ?

Cross out this question if you do 
not want to complete it.

ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾ 
ਵਦਓ।ਵਦਓ।

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

ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਾਦੇ ਿਮੇਂ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ:
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These things are important to me

ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਇਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਇਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ 

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

ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਿ ਬਾਰਾੇ 
ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਕਰਾੋ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਕਰਾੋ 
ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਹਾੁਣ ਅਤਾੇ ਭਵਿੱਖ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਹਾੁਣ ਅਤਾੇ ਭਵਿੱਖ 
ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੀ ਤਾਰਾ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵਹਾਣ’ ਦਾ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੀ ਤਾਰਾ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵਹਾਣ’ ਦਾ 
ਕੀ ਮਤਾਲਬ ਹਾੈ।ਕੀ ਮਤਾਲਬ ਹਾੈ।
This might include: 
ਇਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾੋ ਿਕਦਾ ਹਾੈ:

• What are the most 
important things in  
your life? 

•  ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਜੀਿਨ ਵਿੱਚ ਿਭ ਤਾੋਂ 
ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਕਹਾੜੀਆਂ 
ਹਾਨ?

• What does ‘living well’ 
mean to you?

•  ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ‘ਚੰਗੀ ਤਾਰਾ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ 
ਰਾਵਹਾਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਾਲਬ ਹਾੈ।

Cross out this question 
if you do not want to 
complete it.  

ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ 
ਕਰਾ ਵਦਓ।ਕਰਾ ਵਦਓ।

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਹਾੁਣ ਅਤਾੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੀ 
ਤਾਰਾ੍ਹਾਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵਹਾਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਾਲਬ ਹਾੈ। ਹਾੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤਾੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ 
ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹਾੜੇ ਬਕਿੇ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ 
ਹਾਨ।

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:

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ:
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Spending time with family and friends
ਪਵਰਾਿਾਰਾ ਅਤਾੇ ਦੋਿਤਾਾਂ ਨਾਲ ਿਮਾਂ ਵਬਤਾਾਉਣਾ

Living independently
ਿੁਤੰਾਤਾਰਾ ਤਾਰਾੀਕਾ ਨਾਲ ਰਾਵਹਾਣਾ

Being able to visit my home town, country of origin, or spending time on country
ਮੇਰਾੇ ਹਾੋਮ ਟ੍ਾਉਨ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੰਟ੍੍ਰੀ (ਦੇਹਾਾਤਾੀ ਖੇਤਾਰਾ) ਵਿੱਚਣ ਿਮਾਂ ਵਬਤਾਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾੋਣਾ

Being able to care for myself (e.g. showering, going to the toilet, feeding myself)
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾੋਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਹਾਾਉਣਾ, ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ)

Keeping active (e.g. playing sport, walking, swimming, gardening)
ਵਕ੍ਰਆਸ਼ੀਲ ਰਾਵਹਾਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ, ਿੈਰਾ ਕਰਾਨਾ, ਤਾੈਰਾਾਕੀ ਕਰਾਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਾਨਾ)

Enjoying recreational activities, hobbies and interests (e.g. music, travel, volunteering, 
pets, animals)
ਮਨੋਰੰਾਜਕ ਗਤਾੀਵਿਿੀਆਂ, ਸ਼ੌਕ ਅਤਾੇ ਰਾੁਚੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿੰਗੀਤਾ, ਯਾਤਾਰਾਾ, ਿਲੰਟ੍ੀਅਵਰੰਾਗ, ਪਾਲਤਾੂ 
ਪਸ਼ੂ, ਜਾਨਿਰਾ)

Practising religious, cultural, spiritual and/or community activities 
(e.g. prayer, attending religious services)
ਿਾਰਾਵਮਕ, ਿੱਵਭਆਚਾਰਾਕ, ਅਵਿਆਤਾਵਮਕ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾਕ ਗਤਾੀਵਿਿੀਆਂ ਦਾ ਅਵਭਆਿ ਕਰਾਨਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਅਰਾਦਾਿ ਕਰਾਨਾ, ਿਾਰਾਵਮਕ ਿੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾੋਣਾ)

Living according to my cultural and religious values (e.g. eating halal, kosher foods only)
ਮੇਰਾੀਆਂ ਿੱਵਭਆਚਾਰਾਕ ਅਤਾੇ ਿਾਰਾਵਮਕ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਾਬਕ ਰਾਵਹਾਣਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਰਾਫ ਹਾਲਾਲ, ਕੋਸ਼ਰਾ ਭੋਜਨ 
ਖਾਣਾ)

Working in a paid or unpaid job
ਤਾਨਖਾਹਾ ਵਮਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਨੌਕਰਾੀ ਕਰਾਨਾ
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These are things that worry me when I think about my future health

ਇਹਾ ਉਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਰਾਕੇ ਮੈਨੰੂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵਚੰਤਾਾ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਿੋਚਦਾ ਹਾਾਂਇਹਾ ਉਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਰਾਕੇ ਮੈਨੰੂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਵਚੰਤਾਾ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਿੋਚਦਾ ਹਾਾਂ

Use this section to provide 
information about things 
that worry you about your 
future health. 

ਉਹਾਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਾੇ ਜਾਣਕਾਰਾੀ ਉਹਾਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਾੇ ਜਾਣਕਾਰਾੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਨ ਲਈ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ 
ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਰਾਕੇ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ ਵਜਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਰਾਕੇ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਹਾਤਾ ਬਾਰਾੇ 
ਵਚੰਤਾਾ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ।ਵਚੰਤਾਾ ਹਾੁੰ ਦੀ ਹਾੈ।
If you become ill or injured 
in the future, what worries 
you most about what 
might happen?
ਜੇਕਰਾ ਤਾੁਿੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰਾ 
ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾੋ, ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ 
ਿਭ ਤਾੋਂ ਿੱਿ ਵਚੰਤਾਾ ਕੀ ਹਾੈ ਵਕ ਕੀ ਹਾੋ 
ਿਕਦਾ ਹਾੈ?

You may worry about being 
in constant pain, not being 
able to make your own 
decisions, or not being 
able to care for yourself.
ਤਾੁਿੀਂ ਲਗਾਤਾਾਰਾ ਦਰਾਦ ਵਿੱਚ 
ਰਾਵਹਾਣ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਿਲੇ 
ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹਾੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹਾੋਣ 
ਬਾਰਾੇ ਵਚੰਤਾਾ ਕਰਾ ਿਕਦੇ ਹਾੋ।

Cross out this question 
if you do not want to 
complete it. 

ਜੇ ਤੁਾਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤੁਾਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ 
ਕਰਾ ਵਦਓ।ਕਰਾ ਵਦਓ।

ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਬਮਾਰਾੀ ਜਾਂ ਿੱਟ੍ ਦੇ ਨਤਾੀਵਜਆਂ ਬਾਰਾੇ ਆਪਣੀਆਂ 
ਵਚੰਤਾਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ:

Please describe any worries you have about the outcomes of 
future illness or injury:
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When I am nearing death, this is where I would like to be

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਕਰਾੀਬ ਹਾੋਿਾਂ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਕਰਾੀਬ ਹਾੋਿਾਂ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ

Use this section to 
indicate where you would 
like to be when you are 
nearing death. 

ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਹਾ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਹਾ 
ਦਰਾਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਦਰਾਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ ਤਾਾਂ 
ਤਾੁਿੀਂ ਵਕੱਥੇ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾੋਗੇ।ਤਾੁਿੀਂ ਵਕੱਥੇ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾੋਗੇ।
When you are nearing 
death, do you have a 
preference of where you 
would like to spend your 
last days or weeks?
ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ 
ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ, ਕੀ ਤਾੁਹਾਾਡੀ ਕੋਈ 
ਤਾਰਾਜੀਹਾ ਹਾੈ ਵਕ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ 
ਆਖਰਾੀ ਵਦਨ ਜਾਂ ਹਾਫ਼ਤਾੇ ਵਕੱਥੇ 
ਵਬਤਾਾਉਣਾ ਚਾਹਾੋਗੇ?

Cross out this question 
if you do not want to 
complete it. 

ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ 
ਕਰਾ ਵਦਓ।ਕਰਾ ਵਦਓ।

ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਦੱਿੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ ਤਾਾਂ ਤਾੁਿੀਂ ਵਕੱਥੇ 
ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾੋਗੇ। ਤਾੁਹਾਾਡੇ ‘ਤਾੇ ਲਾਗੂ ਹਾੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤਾੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਤਾੁਿੀਂ ਹਾੇਠਾਾਂ 
ਵਦੱਤਾੀ ਜਗ੍ਹਾਾ ਵਿੱਚ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਦੁਆਰਾਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰਾੇ ਹਾੋਰਾ ਿੇਰਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ 
ਿਕਦੇ ਹਾੋ।

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.

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

ਮੈਂ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵਹਾਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾਾਂ - ਵਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਿ ਿਮੇਂ ਰਾਵਹਾ ਵਰਾਹਾਾ ਹਾਾਂ 

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

ਮੈਂ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾੀਂ ਰਾਵਹਾਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾਾਂ – ਹਾੋਰਾ ਿੇਰਾਿੇ ਹਾੇਠਾਾਂ ਵਦਓ

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

ਮੇਰਾੀ ਕੋਈ ਤਾਰਾਜੀਹਾ ਨਹਾੀਂ ਹਾੈ - ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾਾਂਗਾ ਵਜੱਥੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਮੈਨੰੂ 
ਮੇਰਾੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਭ ਤਾੋਂ ਿਿੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਹਾੋ ਿਕੇ

Other – please specify:

ਹਾੋਰਾ – ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਦੱਿੋ:

ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰਾੇ ਹਾੋਰਾ ਿੇਰਾਿਾ ਵਦਓ:

Please provide more detail about your choice:
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When I am nearing death, these things are important to me

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ

Use this section to provide 
information about what 
is important to you when 
you are nearing death. 

ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਹਾ ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਹਾ 
ਦਰਾਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ ਦਰਾਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾੋ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤਾੁਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ 
ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਾਂ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ।ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ।
• What would comfort you 

when you are dying? 
•  ਜਦੋਂ ਤੁਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ, ਤਾਾਂ ਉਹਾ ਕੀ ਹਾੈ 
ਵਜਿਨਾਲ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਵਦਲਾਿਾ 
ਵਮਲੇਗੀ?

• Who would you like 
around you?

• ਤਾੁਿੀਂ ਵਕਿਦੇ ਕੋਲ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾੋਗੇ?

Cross out this question 
if you do not want to 
complete it. 

ਜੇ ਤੁਾਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ ਜੇ ਤੁਾਿੀਂ ਇਿ ਿਿਾਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾਾ ਨਹਾੀਂ 
ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦੋ ਹਾੋ ਤਾਾਂ ਇਿਨੰੂ ਕ੍ਰਾਿ 
ਕਰਾ ਵਦਓ।ਕਰਾ ਵਦਓ।

ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਿਰਾਣਨ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਅਤਾੇ ਜਦੋਂ 
ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਮ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਿੋ, ਤਾਾਂ ਉਹਾ ਕੀ ਹਾੈ ਵਜਿਨਾਲ ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ 
ਵਦਲਾਿਾ ਵਮਲੇਗੀ। ਹਾੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤਾੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਕਰਾੋ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਵਕ 
ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹਾੜੇ ਬਕਿੇ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ। 

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:
ਵਕ੍ਰਪਾ ਕਰਾਕੇ ਿੇਰਾਿਾ ਵਦਓ:

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)

ਮੈਂ ਦਰਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹਾੀਂ ਰਾਵਹਾਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾਂ ਹਾਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਕੀਤਾਾ ਜਾਿੇ, ਅਤਾੇ ਵਜੰਨਾ ਿੰਭਿ ਹਾੋ ਿਕੇ ਮੈਂ 
ਆਰਾਾਮਦਾਇਕ ਹਾੋਣਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾਾਂ। (ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਿੇ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਾਮਦਾਇਕ ਹਾੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਾਲਬ ਹਾੈ)
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ਮੈਂ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾਂ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਪਾਲਤਾੂ ਜਾਨਿਰਾ ਅਤਾੇ/ਜਾਂ ਹਾੋਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਾਵਹਾਣ (ਵਕ੍ਰਪਾ 
ਕਰਾਕੇ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਕਿ ਨੰੂ ਰੱਾਖਣਾ ਪਿੰਦ ਕਰਾੋਗੇ)

I want to have my loved ones and/or pets and/or other items 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)

ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਇਹਾ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਵਕ ਿੱਵਭਆਚਾਰਾਕ ਜਾਂ ਿਾਰਾਵਮਕ ਪਰੰਾਪਰਾਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾੈ (ਵਕਰਾਪਾ 
ਕਰਾਕੇ ਵਕਿੇ ਖਾਿੀਆਂ ਪਰੰਾਪਰਾਾਿਾਂ ਦੇ ਿੇਰਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾੋ ਜੋ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾਨ)

ਮੈਂ ਪੇਿਟ੍ੋਰਾਲ/ਅਵਿਆਤਾਵਮਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਾਕ ਪਹਾੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹਾੁੰ ਦਾ ਹਾਾਂ (ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਿੇ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾੋ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ)

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

ਮੇਰਾੇ ਲਈ ਮੇਰਾਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਾਂਤਾ ਿਾਤਾਾਿਰਾਣ, ਿੰਗੀਤਾ, ਫੋਟ੍ੋਆਂ, ਦੇਹਾਾਤਾੀ ਖੇਤਾਰਾ ਵਿੱਚ 
ਹਾੋਣਾ, ਘਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾੋਣਾ) (ਵਕਰਾਪਾ ਕਰਾਕੇ ਇਿ ਬਾਰਾੇ ਿੇਰਾਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾੋ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ।) 

My surroundings are important to me (e.g. quiet environment, music, photographs, being 
on Country, being close to home) (Please provide details of what is important for you.)
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Advance care planning related documents

ਐਡਿਾਂਿ ਕਅੇਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤਾ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਐਡਿਾਂਿ ਕਅੇਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤਾ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼

Use this section to list where and with whom you have stored/shared copies of your Values 
and Preferences Form and other advance care planning related documents. Cross out this 
question if you do not want to complete it.

ਇਿ ਿੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਾਤਾੋਂ ਇਹਾ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾੋ ਵਕ ਤਾੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਅਤਾੇ ਹਾੋਰਾ 
ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਿੰਬੰਿੀ ਦੂਜੇ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਕੱਥੇ ਅਤਾੇ ਵਕਿ ਨਾਲ ਰੱਾਖੀਆਂ/ਿਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤਾੀਆਂ ਹਾਨ। 

They have a copy of my:
ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇੇਾ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾ:ੈਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇੇਾ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾ:ੈ

Details
ਿਰੇਾਿੇ

Values and 
Preferences 
Form
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ 
ਅਤਾ ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ 
ਫਾਰਾਮ

Advance 
Health  
Directive
ਐਡਿਾਂਿ ਹਾਲੈਥ 
ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ

Enduring 
Power of 
Guardianship 
(EPG)
ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾੀ ਦਾ 
ਪੱਕਾ ਅਵਿਕਾਰਾ 
(ਈ.ਪੀ.ਜੀ.)

Enduring  
Power of  
Attorney 
(EPA)
ਪੱਕਾ 
ਮਖੁਵਤਾਆਰਾਨਾਮਾ 
(ਈ.ਪੀ.ਏ.)

Will
ਿਿੀਅਤਾ

Who else has a copy?
ਕਾਪੀ ਹਾਰੋਾ ਵਕਿ ਕਲੋ ਹਾ?ੈਕਾਪੀ ਹਾਰੋਾ ਵਕਿ ਕਲੋ ਹਾ?ੈ
My family, friends and carers
ਮਰੇੇਾ ਪਵਰਾਿਾਰਾ, ਦੋਿਤਾ ਅਤਾ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਾਤਾਾਿਾਂ ਕਲੋਮਰੇੇਾ ਪਵਰਾਿਾਰਾ, ਦੋਿਤਾ ਅਤਾ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਾਤਾਾਿਾਂ ਕਲੋ

Person 1

ਵਿਅਕਤਾੀ 1

Name

ਨਾਮ 
Contact details          

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ 

Person 2

ਵਿਅਕਤਾੀ 2

Name

ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ   



Values and Preferences Form  |  15

My enduring guardian(s)
ਮਰੇਾਾ(ਰਾ)ੇ ਪੱਕ ੇਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾਮਰੇਾਾ(ਰਾ)ੇ ਪੱਕ ੇਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾ

Enduring guardian 1

ਪੱਕਾ ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾ 1

Name

ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  

Enduring guardian 2

ਪੱਕਾ ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾ 2

Name

ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  

My health professionals
ਮਰੇੇਾ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ਿੇਰਾਮਰੇੇਾ ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ਿੇਰਾ

GP

ਜੀ.ਪੀ.

Name

ਨਾਮ 
Contact details 

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿ 

Specialist/health   
professional 1

ਮਾਹਾਰਾ/ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ 1

Name

ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  

Specialist/health 
professional 2

ਮਾਹਾਰਾ/ਵਿਹਾਤਾ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ 2

Name

ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  

Residential aged care 
facility

ਵਰਾਹਾਾਇਸ਼ੀ ਵਬਰਾਿ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੇਂਦਰਾ

Facility name

ਕੇਂਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  

Local hospital

ਿਥਾਨਕ ਹਾਿਪਤਾਾਲ

Hospital name

ਹਾਿਪਤਾਾਲ ਦਾ ਨਾਮ
Contact details

ਿੰਪਰਾਕ ਿੇਰਾਿੇ  
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continued

ਜਾਰਾੀ ਹਾੈ
They have a copy of my:

Details
ਿਰੇਾਿੇ

Values and 
Preferences 
Form
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ 
ਅਤਾ ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ 
ਫਾਰਾਮ

Advance 
Health  
Directive
ਐਡਿਾਂਿ ਹਾਲੈਥ 
ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ

Enduring 
Power of 
Guardianship 
(EPG)
ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾੀ ਦਾ 
ਪੱਕਾ ਅਵਿਕਾਰਾ 
(ਈ.ਪੀ.ਜੀ.)

Enduring  
Power of  
Attorney 
(EPA)
ਪੱਕਾ 
ਮਖੁਵਤਾਆਰਾਨਾਮਾ 
(ਈ.ਪੀ.ਏ.)

Will
ਿਿੀਅਤਾ

Online versions

My Health Record
ਮਾਈ ਹਾਲੇਥ ਵਰਾਕਾਰਾਡ

Other people who have a copy

It is important to make sure you know where your original advance care planning document(s) 
are so that you (and your family) can access them easily if needed. It may be useful to keep 
them all in the same place.

ਇਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਾਤਾਿਪੂਰਾਨ ਹਾੈ ਵਕ ਤਾੁਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾੋ ਵਕ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਅਿਲੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕੇਅਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ 
(ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ਾਂ) ਵਕੱਥੇ ਹਾਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪਿੇ ‘ਤਾੇ ਤਾੁਿੀਂ (ਅਤਾੇ ਤਾੁਹਾਾਡਾ ਪਵਰਾਿਾਰਾ) ਉਹਾਨਾਂ ਤੱਾਕ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਾੁੰ ਚ ਿਕੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ 
ਿਾਵਰਾਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤਾੇ ਰੱਾਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਾੋ ਿਕਦਾ ਹਾੈ।

Where do I keep the original of my current advance care 
planning document(s)?

Values and Preferences Form
ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾ ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ

Advance Health Directive
ਐਡਿਾਂਿ ਹਾਲੈਥ ਡਾਇਰੈਾਕਵਟ੍ਿ

Enduring Power of 
Guardianship (EPG)
ਿਰਾਪ੍ਰਿਤਾੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਵਿਕਾਰਾ  
(ਈ.ਪੀ.ਜੀ.)

Enduring Power of  
Attorney (EPA)
ਪੱਕਾ ਮਖੁਵਤਾਆਰਾਨਾਮਾ (ਈ.ਪੀ.ਏ.)

Will
ਿਿੀਅਤਾ

ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼

Document

ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਿਰਾਤਾਮਾਨ ਅਿਲੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕਅੇਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਵਕੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਿਰਾਤਾਮਾਨ ਅਿਲੀ ਐਡਿਾਂਿ ਕਅੇਰਾ ਪਲੈਵਨੰਗ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਵਕੱਥੇ 
ਿਾਂਭ ਕ ੇਰੱਾਖਾਂ?ਿਾਂਭ ਕ ੇਰੱਾਖਾਂ?

ਆਨਲਾਇਨ ਿੰਿਕਰਾਣਆਨਲਾਇਨ ਿੰਿਕਰਾਣ

ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇੇਾ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾ:ੈਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਮਰੇੇਾ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਿਤਾਾਿਜੇ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾ:ੈ

ਹਾਰੋਾ ਲੋਕ ਵਜੰਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਕਾਪੀ ਹਾੈਹਾਰੋਾ ਲੋਕ ਵਜੰਨ੍ਹਾ ਾਂ ਕਲੋ ਕਾਪੀ ਹਾੈ
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Signing of Values and Preferences Form

ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾ ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ‘ਤਾ ੇਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨਾਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾ ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ‘ਤਾ ੇਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨਾ
• You are encouraged to sign this Values and Preferences Form. If you are physically 

incapable of signing this Values and Preferences Form, you can ask another person to 
sign for you. You must be present when the person signs for you. 

• ਤਾੁਹਾਾਨੰੂ ਇਿ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ‘ਤਾੇ ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਲਈ ਉਤਾਸ਼ਾਵਹਾਤਾ ਕੀਤਾਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾੈ। ਜੇਕਰਾ 
ਤਾੁਿੀਂ ਇਿ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ‘ਤਾੇ ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਲਈ ਿਰਾੀਰਾਕ ਤਾੌਰਾ ‘ਤਾੇ ਅਿਮਰੱਾਥ ਹਾੋ, ਤਾਾਂ 
ਤਾੁਿੀਂ ਵਕਿੇ ਹਾੋਰਾ ਵਿਅਕਤਾੀ ਨੰੂ ਤਾੁਹਾਾਡੇ ਲਈ ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਲਈ ਕਵਹਾ ਿਕਦੇ ਹਾੋ।

This is my true record on this date and I request that my values, beliefs and preferences are 
respected.

ਇਿ ਤਾਾਰਾੀਖ ‘ਤਾ ੇਇਹਾ ਮਰੇਾਾ ਿੱਚਾ ਵਰਾਕਾਰਾਡ ਹਾ ੈਅਤਾ ੇਮੈਂ ਬੇਨਤਾੀ ਕਰਾਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮਰੇਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਿਾਂ ਅਤਾੇ ਇਿ ਤਾਾਰਾੀਖ ‘ਤਾ ੇਇਹਾ ਮਰੇਾਾ ਿੱਚਾ ਵਰਾਕਾਰਾਡ ਹਾ ੈਅਤਾ ੇਮੈਂ ਬੇਨਤਾੀ ਕਰਾਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮਰੇਾੀਆਂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਾਿਾਂ ਅਤਾੇ 
ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕੀਤਾਾ ਜਾਿ।ੇਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਦਾ ਿਨਮਾਨ ਕੀਤਾਾ ਜਾਿ।ੇ

ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: 
(ਇਿ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਭਰਾਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੇ ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ)

Or
ਜਾਂਜਾਂ

ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ: 
(ਉਿ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜਿਨੰੂ ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਭਰਾਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਨੇ ਹਾਿਤਾਾਖਰਾ ਕਰਾਨ ਦਾ 
ਵਨਰਾਦੇਸ਼ ਵਦੱਤਾਾ ਹਾੈ)

Signed by:  
(name of person who the maker of the Values and Preferences Form has directed to sign)

ਇਿ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੀ ਹਾਾਜ਼ਰਾੀ ਵਿੱਚ, ਅਤਾੇ ਇਿਦੇ ਵਨਰਾਦੇਸ਼ ਹਾੇਠਾ:  
(ਕਦਰਾਾਂ-ਕੀਮਤਾਾਂ ਅਤਾੇ ਤਾਰਾਜੀਹਾਾਂ ਫਾਰਾਮ ਭਰਾਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦਾ ਨਾਮ)

Signed by:  
(signature of person making this Values and Preferences Form)

In the presence of, and at the direction of:  
(insert name of maker of Values and Preferences Form)

Date: (dd/mm/year)

ਤਾਰਾੀਕ: (dd/mm/year)

Date: (dd/mm/year)

ਤਾਰਾੀਕ: (dd/mm/year)

Date: (dd/mm/year)

ਤਾਰਾੀਕ: (dd/mm/year)
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This document can be made available 
in alternative formats on request for  
a person with disability.

ਇਹਾ ਦਿਤਾਾਿੇਜ਼ ਵਕਿੇ ਅਪਾਹਾਜ ਵਿਅਕਤਾੀ ਦੀ 
ਬੇਨਤਾੀ ‘ਤਾੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਾਰਾਮੈਟ੍ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਿ 
ਕਰਾਿਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹਾੈ।

© ਵਿਹਾਤਾ ਵਿਭਾਗ 2022

© Department of Health 2022

ਇਿ ਿਮੱਗਰਾੀ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਾਈਟ੍ ਪੱਛਮੀ ਆਿਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਾਜ ਵਿੱਚ ਵਨਯਤਾ ਕੀਤਾਾ ਵਗਆ ਹਾੈ ਜਦੋਂ ਤੱਾਕ ਵਕ ਹਾੋਰਾ ਿੰਕੇਤਾ ਨਹਾੀਂ ਕੀਤਾਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾੈ। 
ਕਾਪੀਰਾਾਈਟ੍ ਐਕਟ੍ 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਿਾਂ ਦੇ ਤਾਵਹਾਤਾ ਅਨੁਮਤਾੀ ਮੁਤਾਾਬਕ ਵਨੱਜੀ ਅਵਿਐਨ, ਖੋਜ, ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਿਮੀਵਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਕਿੇ 
ਿੀ ਵਨਰਾਪੱਖ ਇਿਤਾੇਮਾਲ ਤਾੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪੱਛਮੀ ਆਿਟ੍੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਾਜ ਦੀ ਵਲਖਤਾੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾ ਤਾੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਵਹੱਾਿਾ ਦੁਬਾਰਾਾ 
ਵਤਾਆਰਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾਾ ਿਰਾਵਤਾਆ ਨਹਾੀਂ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹਾੈ।

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart 
from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the 
provisions of the Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever 
without written permission of the State of Western Australia.
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