ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ
ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ
ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਵਤਆਰੀ

ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲਾ:
ਲਲਖਣ ਵਾਲਾ:
ਲਿਤੀ:

ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੈਨਕੂਿਰ ਕੋਸਟਲ
ਹੈਲਥ (VCH) ਅਤੇ ਪਰੋਿੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (PHC) ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਇੱ ਛਾਿਾਂ
ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ| ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ
ਭਾਲ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ| ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਾਬ ਆਪਣੀ
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਨ| ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਐਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਨ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|*
ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਸਵਥਤੀ(ਆਂ) ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ:

ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਤੇ ਪਰਭਾਿ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ:

ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ :

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਿਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:

ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੇ ਡਰ ਜਾਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੇ ਭਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ:

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਜੋ ਵਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਵਜਹਨਾਂ ਵਬਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰ ਦਾ ਰਵਹਣਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਿੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ
(ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ; ਵਬਨਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਪੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੂੂੰ ਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਆਵਦ...):

ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਸਹਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਿੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੀਉਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋਿਾਂਗਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ: ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਆਵਦ):

ਮੇਰੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਵਮੱ ਤਰਾਂ ਨੂੂੰ ਪਤਾ ਹੈ:

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ (ਨਾਮ, ਵਰਸ਼ਤਾ):

ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱ ਛਾਿਾਂ ਨੂੂੰ ਇੱ ਕ ਐਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ
ਪਲੈ ਵਨੂੰਗ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਿੀ ਕਲਮਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਵਰਪਰੇਸੇਂਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
ਐਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਵਟਿ
ਹੋਰ:
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ
ਐਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਵਨੂੰਗ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੂੰ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
* ਵਰਪਰੇਸੇਂਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਵਟਿ, ਅਤੇ ਐਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈ ਵਨੂੰਗ
ਦੇ ਹੋਰ ਪਵਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.vch.ca/acp
ਜਾਂ www.advancecareplanning.ca ਤੇ ਜਾਓ|
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਮੂਲ ਵਲਖਤ https://portal.ariadnelabs.org ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏਵਟਿ ਕੋਮਨਜ਼ ਐਟਰੀਵਬਊਸ਼ਨ-ਨੋਨਕਮਰਸ਼ੀਅਲ-ਸ਼ੇਅਰਅਲਾਈਕ
4.0 ਇੂੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਸੇਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਾਈਡਨ ਲੈ ਬ ਦੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਤੇ ਹੈ | ਅਰਾਈਡਨ ਲੈ ਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਲਖਤ ਦਾ ਵਜਿੇਂ-ਵਤਿੇਂ ਅਤੇ ਵਜਿੇਂ-ਵਮਲੇ ਲਾਈਸੇਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਲਖਤ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵਲਖਤ ਦੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਦਾਅਿਾ ਜਾਂ ਗਰੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਜੋ ਵਕ ਅਰਾਈਡਨ ਲੈ ਬ ਿੱ ਲੋਂ ਆਪ ਪਰਵਖਆ ਜਾਂ ਪਰਿਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |
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