ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ



ਿਕਊਬੈਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰ ਧੀ ਚਾਰਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤ ਉਨ  ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱ ਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 «ਨਸਲ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰ ਗ, ਿਲੰਗ, ਗਰਭਧਾਰਨ, ਕਾਮੁਕਤਾ,



ਉਪਲਬਧ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;



ਇਕ ਿਵਿਗਆਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ, ਸੱ ਿਭਅਕ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵ8 ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੋ ੜ$ਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;



ਅਿਜਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ਏਜੰ ਸੀ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਦੇਵੇ;



ਹੈਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
C ਪਲੈ ਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਿਕਊ.) ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ 3 ਮਹੀਨ: ਦੇ

ਜ਼ਾਹਰ, ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਡੀਕ ਸਮ; ਿਵਚ ਿਬਨ ਕਵਰੇਜ ਤ< ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸਮ8

ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵ; ਕੋਈ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਜਹੜੀ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ

ਲਈ ਸਾਥ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।

ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਜ ਇਕ ਅਯੋਗ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਪ2ਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਿਕਊਬੈਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰCਸ ਪਲੈ ਨ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ, ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜੇ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;

ਨH-ਕਵਰੇਜ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਚ ਆGਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲ ਇਸ ਸਮ8 ਦੌਰਾਨ



ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਈਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;

ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨ:ਡਾ



ਸੇਵਾਵ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਜ ਪ2ੋਗਰਾਮ ਕੋਲ



ਲੋ ੜ=ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ;
ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਐਕਟ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ,
ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦਾ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਢਚਾ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

•

ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪੰ ਜ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਪ2ਾਈਵੇਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
C ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ
ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਮਤਲਬ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ  ਕੋਲ ਿਕਊਬੈਕ ਚੋਣ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ ਿਕਊਬੈਕ
ਿਸਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ  ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਉਨ  ਨੂੰ ਕੈਨ3ਡਾ ਵੱ ਲ
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਿਫਊਜੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਵੀ 3 ਮਹੀਨ3 ਦੀ ਨH-ਕਵਰੇਜ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ

ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂਗਿੋ ਲਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਮਾਜੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ

ਿਵਚ ਨਹ= ਆGਦੇ। ਪਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਿਜਨ  ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱ ਲ ਰਹੀ

ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖੇ (ਧਾਰਾ 2.5).;

ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਿਕਊ. ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਤੱ ਕ, ਇੰ ਟਿਰਮ

ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਿਦਆਂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਤੱ ਕ

ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਪ2ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜ)ਸੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। ਿਜਸ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ

ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਨਸਲੀ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ

ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜ ਪੂਰਨਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋ ੜ=ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ

ਲੋ ਕ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ (ਧਾਰਾ 2.7)।

ਿਕਊਬੈਕ ਿਵਚ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਡਰੱ ਗ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
) ਪਾਿਲਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਊਬੈਕ ਦੀ
ਹੈਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
C ਪਲੈ ਨ (ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਿਕਊ.) ਤ ਜ ਪ2ਾਈਵੇਟ ਪਲੈ ਨ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਵ)ੇ ਰਾਹ= ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ= ਪ2ਾਈਵੇਟ ਇਨਸ਼ੋਰਸ
C ਪਲੈ ਨ

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ, ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਬਾਰੇ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ

ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਸ= ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ (514) 864-341 ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ

ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ; ਅਤੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ ਤੁਸ= ਹੇਠ ਿਲਖੇ

ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਿਕਊ. ਦੀ ਪਲੈ ਨ ਛੱ ਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ

ਮੁਤਾਬਕ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ,
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;


ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵ= ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਥ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;



ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਤਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮੰ ਗਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;



Gਜ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਨH-ਕਵਰੇਜ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ: ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ
ਤ ਪਿਹਲ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਤੇ ਫਾਲੋ -ਅਪ; ਿਵਆਹਕ ਜ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰ ਸਾ ਜ ਕਾਮੁਕ ਹਮਲੇ ਦੇ

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ।


ਦੌਰਾਨ ਉਨ  ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਕ ਨਹ= ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਸਬੰ ਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ



ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਐਕਟ ਤਿਹਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੰ ਨ3 ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:

ਸਬੰ ਧੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੇਣ ਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ । ਅਿਜਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;

ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵਤਕਰੇ ਜ ਤੰ ਗ-ਪ2ੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ».

ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਮੀਗਰਟ (ਮਾਨਤਾ ਪ2ਾਪਤ ਕਾਮੇ, ਸਪਸਰਡ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਿਦ) ਨੂੰ ਿਕਊਬੈਕ ਦੀ

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ



ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਿਥਤੀ, ਉਮਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਵੱ ਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ), ਮੂਲ, ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਜਰਮ
ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲੀ ਜ ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ, ਸਮਾਜਕ ਮੂਲ, ਅੰ ਗਹੀਣਤਾ ਜ ਿਕਸੇ ਅੰ ਗਹੀਣਤਾ ਦੀ

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਵੱ ਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਟੈਸਟ ਜ ਅੰ ਗ ਦਾਨ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਪ2ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਢਚੇ ਿਵਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;

•

ਸਬੰ ਧਤ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੂੰ;

•

ਮਟਰੀਅਲ

•

ਆਈਲC ਡਜ਼

ਕੰ ਪਲ8 ਟ

ਅਿਸਸਟCਟ

ਅਤੇ

ਅਕੰ ਪਨੀਮCਟ

ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ.
ਸCਟਰ

ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. (ਜ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਸCਟਰ) ਇਕ ਪਬਿਲਕ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ, ਿਜਸ

(ਸੀ.ਏ.ਏ.ਪੀ., ਮਟਰੀਅਲ ਆਈਲC ਡ) ਨੂੰ ਨੰਬਰ 514-861-5998 ਉਤੇ;

ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. (ਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ ਸCਟਰ), ਜਨਰਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ. (ਜ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰਟ ਰੁਤਬਾ

ਸCਟਰ), ਜੋ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣੀਆਂ ਿਜਨ  ਿਵਚ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮCਬਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੋਵੇ,

ਦੋਵ8 ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਪੇਸ਼

ਤੁਸ= 8-1-1 ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਸ ਵੱ ਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵ8: ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ, ਨਰਿਸੰ ਗ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾਵ, ਖੁਰਾਕ ਸਲਾਹ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ

ਸਮਝਣ ਿਪੱ ਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ/ਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵ= ਏਜੰ ਸੀ (ਮੈਡੀਕਲ

ਆਸ਼ਿਰਤ

ਕਲੀਿਨਕ ਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜCਸੀ ਵਾਰਡ) ਿਵਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ

ਲਈ

ਘਰੇਲੂ

ਸੰ ਭਾਲ

ਸੇਵਾਵ,

ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ.-ਏਡਜ਼

ਅਤੇ

ਐਸ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਜਣੇਪੇ ਤ ਪਿਹਲਾ
ਪ2ਗਰਾਮ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਡਰੱ ਗ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸਲਾਹ ਆਿਦ।
ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ

24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਿਕ ਊ ਬੈ ਕ ਦੀ ਆਂ ਿਸਹ ਤ ਸੰ ਭਾ ਲ ਸੇ ਵਾ ਵ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜ)ਸੀ ਵਾਰਡ

ਿਕਊਬੈਕ ਿਵਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ

ਿਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਹ= ਤ ਤੁਸ= ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ ਵਾਕ-ਇਨ

ਇਕ ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਜ ਕੋਈ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾ ਲੈ ਣਾ

ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (8-

ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸ= ਇਕ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਜਾ

1-1 ਉਤੇ) ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੇ ਦੌਰ,ੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਿਸਰ ਜ ਰੀੜC ਦੀ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਸ= ਪਿਹਲ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ  ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਂ ਲ
ਹੱ ਡੀ ਿਵਚ ਸੱ ਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਤੁਰੰਤ ਐਬ
ੂ C ਸ ਲਈ 9-1-1 ਉਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

(ਤੁਸ= ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਿਵਚਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਇਸ ਲਈ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਹਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਬਹਤਰ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕGਿਕ

(ਵਰਜ਼ਨ 2010)

ਿਕਸੇ ਐਮਰਜCਸੀ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਉਡੀਕ ਸਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ= ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ

ਜ਼ਿਹਰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸ)ਟਰ

ਇਸ ਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਿਬਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣੀ
ਿਕਊਬੈਕ ਿਵਚ, ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ (ਡਰਮਾਟੌਲੋਿਜਸਟ, ਗਾਇਨਾਕੌ ਲੋਿਜਸਟ, ਯੂਰੋਲੌਿਜਸਟ,

ਇਸ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1
800 463-5060 ਉਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ACCÉS S S ( ਪਹੁੰ ਚ)

ਔਰਥੋਪਿੈ ਡਕਸ, ਔਪਥਾਮੈਲੋਿਜਸਟ, ਆਿਦ) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਜਨਰਲ ਪ2ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਇਕ ਫੈਿਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਿਜਸ ਤ
ਤੁਸ= ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇ) ਨ3 ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
Ve r s i on e n pe nj a bi

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰCਚ ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਣ ਿਵਚ ਔਖ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ  ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਇਹ ਦੁਵਰਕੀ ਿਸਰਫ ਲੰਬੇ ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ= ਸਮਿਝਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਕ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਏਜੰ ਸੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ., ਹਸਪਤਾਲ,

ਇਸ ਦੁਵਰਕੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ ਤ ਿਮਲੀ ਗਰਟ ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦ

ਨਰਿਸੰ ਗ ਹੋਮ, ਕਲੀਿਨਕ, ਆਿਦ) ਕੋਲ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਢੁਕਵ8 ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਤ।

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਥ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਫੋਨ ਉਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਹਲ ਉਲੀਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਇਨਫੋ ਸ)ਟੇ)

