ਵਿਸ਼ਾ 1: ਸੰ ਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਅਤੇ
ਪੁਨਰਵਸਹਤਯਾਬੀਆ ਪਹੁੰ ਚਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਾਲੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ, ਚੋਣਾਂ,
ਫੈਸਲਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋਣਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ:
“ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਸਰੀਰ, ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਵਦਮਾਗ, ਵਸਹਤਮੰ ਦ ਆਤਮਾ”
‘ਅੱ ਜਕੱ ਲਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ’

ਇਰਾਦਾ:


ਇਸ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਕ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਸਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਕ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ
ੀ।



ਅਕ ਹੀ ੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪ੍ਣਾਉਣਾ ੋ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸਮਝੀ ਾਂਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੀ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕ ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ; ਭਕ ਿੱਖ ਾਸਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਕਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ।



ਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਉਣ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨਾ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ:
ਸੁਣਨ ਾਲੇ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:


ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ/ਕ ੰ ਦਗੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਕ ਚਕਾਰ ਕਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।



ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਕ ਹਸਪ੍ਤਾਲ/ਡਾਕਟਰੀ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਤੀ ੇ

ੋਂ ਾਪ੍ਰਨ ਾਲੇ ਕ ਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਦੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਦੀ

ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਤੰ ਦੁਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਾਸਤੇ ਕ ਅਕਤੀ-ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਕ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਅਕਹਮੀਅਤ ਦੇ ਕ ਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ।



ਇਹ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾ ਕਕ ਕਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਸਰ ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ
ਕਧਆਨ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱਖਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ੋਂ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਧਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ



ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ, ਪ੍ਸੰ ਦ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਭਾਗ



ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਕਕਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਕਰਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ਅਤੇ

ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਭਕ ਿੱਖ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਕਧਤ ਟੀਕਚਆਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਕਰ ਾਰ

ੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਵਤਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਸੱ ਖੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰ ਦੇਸ਼:
ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ੀ ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਓ।
ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ ੋ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਕਕਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੋਂਗੇ। ਕ ੰ ਨਾ ਧੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ
ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਹੋ ੋਂਗ।ੇ
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ “ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?” ਅਤੇ “ਕ ਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਮੈਂ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?”

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਉਣ ਦਾ ਭੇਦ
ਕੀ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱਛਦੇ ਹਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ ਾਲ ਨੂੰ
ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਦਾ ਧੇਰੇ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਇਿੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ

ੋਂ ਧੀਆ ੀ ਨ ਕ ਉਣ ਲਈ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?”
ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਧੀਆ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਕਾਫੀ
ਮਾਤਰਾ ਕ ਿੱਚ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਣਾ, ਸਰਗਰਮ ਰਕਹਣਾ, ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿੱਛੀਆਂ ਪ੍ਕੜਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਾਂ ਨ ੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਲਣ ਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ, ਾਂ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਕ ਨਿੱਚਣਾ ੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਾਸਤੇ, ਇਹ ਪ੍ੋਤੇ-ਪ੍ੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ
ਾਸਤੇ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਬੁਣਨਾ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਕ ਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਸਿੱਕਖਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ ਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ,
“ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਧੀਆ ੀ ਨ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਾਪ੍ਦਾ ਹੈ?”
ਕੀ ਕਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ
ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
ਆਇਆ ਹੈ?

ਚਾਹੇ ਸੰ ਸਾਰ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਕਗਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਕ ਿੱਚ 10, 20 ਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਕ ੰ ਦਗੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੇਰੇ ਰੁਝੇ ੇਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੰ ਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਫਾਸਫ ਫੂਡ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ
ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋ ੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕ ੰ ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧੇਰੇ ਆਸਾਨ
ਬਣਾ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਹਾ ਕ ਹਾ ਧੇਰੇ ਆਲਸੀ ੀ ਬਣਾ ਕਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਬ ਾਏ ਗਿੱਡੀ ਚਲਾਕੇ
ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਿੱਥੀਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉੱਠਕੇ ਾਣ ਦੀ ਬ ਾਏ ਟੀ ੀ ਕਰਮੋਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸਿੱਟੇ

,ੋਂ ਅਸੀਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਹਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ੀ ਨ ੀ ਿੱਖਰਾ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਕ ਿੱਚ ੀ, ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ
ਲੋ ੜਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਾਸਤੇ ਬੇਕਟਆਂ ਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਹੁਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਤੇ
ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਧੇਰੇ
ਨੌਕਰੀ ਹੋ ੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਾਰਗੇ

ਾਂ ਕਕਰਾਏ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਕ ਿੱਚ, ਾਂ ਗਲ਼ੀ ਦੇ ਕਸਰੇ ’ਤੇ ਨਾ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਾਂ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਉਪ੍ਨਗਰ ਾਂ ਸ਼ਕਹਰ ਕ ਿੱਚ ੀ ਨਾ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਕਲ
ਲਗਦਾ ਹੋ ੇ ੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕ ਹੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕ ਸਨੂੰ ਕ ਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਾਂ ਕ ਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਇਿੱਕ ਧੀਆ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕ ਿੱਥੇ ਕਕਤੇ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਓਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਨਾ

ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਾਲੇ ਕਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾਕੇ,

ਕ ਉਂ ਰਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਕ ਿੱਚ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ੀਕੇ, ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕ ਿੱਚ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕ,ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ

ਧੀਆ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਂ ਰਹੇ ਕ ਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਰਕੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ੀ ਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼
ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਹਾਰ ਮੰ ਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰ
ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਊਰ ਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਾਂ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹਨ। ਕਸਿੱਟੇ
ਇਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਾਂ ਟੀਕਚਆਂ ਦੀ ਾਸਤਕ ਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਰਕਹਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ੋਂ ਉਹ ਅਲਿੱਗ-ਥਲਿੱਗ,

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਛਿੱਕਡਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕ ਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮੈਂ

ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਾਪ੍ਸ ਾਣ
ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਕਦੇ ੀ ਏਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰ ਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇ, ਪ੍ਰ ਇਹ
ਅਸੰ ਭ ਅਤੇ ਕਦੇ ੀ ਬਹੁਤ ਲੇ ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਕਖਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ
ਨ ੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ,ੇ ਨ ਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋ ੇ, ਾਂ ਨ ਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋ ੇ। ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕਦਮਾਗ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀ ਕ ਿੱਚ ਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਾਂਦੇ
ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਾਪ੍ਸ ਓਥੇ ਨਾ ਾ ਸਕੋਂ ਕ ਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਊਰ ਾ
ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਹਸਾਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲ ੋਂਗ।ੇ

ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ
ਲੋ ਕ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਉਸ ਅ ਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼, ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਕਫਿੱਟ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

40 ਕ ਆਂ ਕ ਿੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਭੇਦ ਮੌਕਕਆਂ ਨੂੰ ਖੁਿੱਲਹਕਦਲੀ ਨਾਲ ਹਕਥਆਉਣ ਦੇ ਕ ਿੱਚ ਛੁਕਪ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ
ਅਤੇ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਮਰ, ਧਾਰਕਮਕ-ਮਿੱਤ ਾਂ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਕਪ੍ਛੋਕੜ ੋ ੀ
ਹੋ ੇ। ਇਿੱਕ ਬਹੁ-ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾ ਕ ਿੱਚ ਰਕਹਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਅਕ ਹੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਪ੍ਸੰ ਦਾਂ ਨੂੰ ਕਗਣਤੀ-ਕਮਣਤੀ ਕ ਿੱਚ ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਧੀਆ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕ ੰ ਦਗੀ ੋ ਅਸੀਂ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਕ ਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ

ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ

ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਂ ਸਕੀਏ ੋ ਅਸੀਂ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਕਕ ੇਂ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਕਮਲਤ ਹੋਣ, ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿੱਖਣ ਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਕਰ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ, ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਪ੍ਿੱਧਰ ਾਸਤੇ

ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ ਕਲਪ੍ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ ਕਲਪ੍ ਸਾਨੂੰ ਕੰ ਟਰੋਲ, ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਮਝ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ, ‘ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ’ ਦੀ ਇਸ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਾਸਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਚਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ

ਅਕ ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੌ ੂਦ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ, ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕ ਹੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ

ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਦੇ

ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਿੱਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ

ਤਰੀਕਕਆਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਭਾਗ
ੋਂ ਕਕ ੇਂ ਰਤਦੀਆਂ ਹਨ?

ਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾ ਕ ਕਕਕਰਆ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿੱਭਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ੋ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾ ਕ ਤੰ ਦਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਾ ਕ ੀ ਨ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਕ ਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਝ ਕਲਆ ਸੀ, ਕ

ੇਂ ਕਕ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ੋ ਉਹਨਾਂ ਕਚਕਕਤਸਾ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕਦੀ

ਹੈ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ੋ ਉਹ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕਰਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਹੁਣ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਪ੍ੂਰਨ ਲਗਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ (reablement) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ੀ ਨ ਕ ਚਲੀਆਂ
ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ,ੇ ਕ

ੇਂ ਕਕ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ-

ਕਚਕਕਤਸਕ, ਤਾਂ ੋ ਕਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਾਂ ਸਰ ਰੀ ਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਕਰਨ ਾਲੀ ਕਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱਚ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬ
ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਾ ੇਗੀ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ

ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਿੱ ਕਿੱਲਹ ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਾਲੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ

ਹਨ।

ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ,
ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਾਂ ਪ੍ੁਨਰਕਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਕਕ ੇਂ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

‘ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦਾ ਕਫਿੱਟ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਰਕਹਕੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ
ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦਾ ਕਖਆਲ ਰਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ੋ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਕ ਬਣਾਈ
ਰਿੱਖਣਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾ ਕ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਕ ਿੱਚ ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰਿੱਖਣਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਪ੍ੋਤੇ-ਪ੍ੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਾਸਤੇ ਾਣਾ
ਅਤੇ ਅਕ ਹੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣਾ ੋ ਉਹ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕ ਖੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਕਹਣਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਦੇ ਇਿੱਕ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾ ਾ ਕਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ
ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਕਸੇ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕ ਿੱਚ ਕਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਿਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਵਕ ਇੱਕ ਵਬਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਿਜੋਂ:
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੰ ਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕ ਹੇ ਕਬੰ ਦੂ ਤਿੱਕ ਕਲਆਂਦਾ ਾ ਸਕੇ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਕ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ੈਕਕਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ੈਕਕਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਰੁਮਾਂਚਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ੈਕਕਊਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ ਦੀ ਬ ਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ ੈਕਕਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿੱਕ
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ੈਕਕਊਮ ਕਰਨਾ ਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਲਕਾ ੈਕਕਊਮ ਕਲੀਨਰ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਉਸਦੇ ਹਿੱਥ ਦੇਣਾ।
ਕਿੱਪ੍ਕੜਆਂ ਾਲੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਸੁਿੱਕਣੇ ਪ੍ਾਉਣਾ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਛਿੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਥਕਾ ਦੇਣ
ਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਕੰ ਮ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬ ਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਪ੍ਕੜਆਂ ਦੀ ਧੋਆਧੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤਦ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਾਂਦੇ ਾਂ ਦ ਤਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅ ੇ ੀ ਸੰ ਕਮਲਤ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਕੇ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿੱਪ੍ਕੜਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਿੱਕਣੇ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ
ਕੁਰਸੀ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਪ੍ਕੜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਾਲੀਆਂ ਚੂੰ ਢੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਂਹ ਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕਹਲ ੁਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰਲੇ ਭਾਗ ਾਸਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਕਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਕਿੱਪ੍ਕੜਆਂ ਦੀ ਧੋਆ-ਧੁਆਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਬ ਾਏ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਦੇ ਰਕਹਣਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰ ੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਿੱਕ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ

ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ੋ ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਸਹਤ ਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਗ ਾਨੀ ੀ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ੋ ਕਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਾਂ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗਣ ਦੇ

ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ,

ਬਾਅਦ, ਾਂ ਕ ਿੱਥੇ ਸੰ ਭ ਹੋ ੇ ਓਥੇ ਭਕ ਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਾਂ ਪ੍ੁਨਰ-

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ

ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਕਕ ੇਂ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ੇਂ ਕਕ ਕਡਿੱਗ ਪ੍ੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਲਿੱਗਣੀ, ਾਂ ਕਦਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪ੍ੈਣਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ

ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਾਸਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ੋ ਉਹ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕਰਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਕ
ਕਕ ਘਰ ਦੇ ਕਨਿੱਕ-ੇ ਮੋਟੇ ਕੰ ਮਾਂ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ।
ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਸਹਤ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ, ਡਾਕਟਰ, ਸਰੀਰਕ-ਕਚਕਕਤਸਕ ਾਂ ਕਚਕਕਤਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਿੱਕ ਾਰ ਫੇਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਹ ਾਪ੍ਸ ਕਲਆਉਣ ਾਸਤੇ, ਾਂ ਇਸਦੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਨੇੜੇ
ਕਲਆਉਣ ਾਸਤੇ ਹੈ, ਕ ਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਕ ਖੇ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ
ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ।

ੇਂ

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ “ਗਾਹਕ ਨੂੰ

ਅਤੀਤ ਕ ਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਕਬੰ ਦੂ ਮੰ ਨਕੇ ਕਦਿੱਤੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਾਂਦੀਆਂ। ਦੂ ੇ

ਡਰਾਈ ਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕ ਿੱਚ ਕਬਠਾਉਣਾ”।

ਸ਼ਬਦਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੇ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕਕ ੇਂ ਕਬਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਲਏ ਾਂਦੇ

ਇਸਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਸਨ, ਨਾ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਿੱਲੋਂ।
ਹੁਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਉਂਕਤਆ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਕ ੇਂ, ਕਦੋ, ਕਕਉਂ, ਕਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਾ ੇਗੀ। ਦ ਲੋ ਕ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਗਾਹਕ ਡਰਾਈ ਰ ਦੀ ਸੀਟ ਕ ਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਨੂੰ ਾਣਕਾਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕ ਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਾਣੂੰ ਕਰ ਾਇਆ ਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁਣਨ ਾਕਲਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਉਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ
ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ ਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਾਂ ਕਕਸੇ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ, ‘ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ’ ਦੀ ਇਸ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਾਸਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਨਰਕਸੰ ਗ ਹੋਮ ਕ ਖੇ ਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਚੰ ਤਾ

ਅਕ ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੌ ੂਦ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ, ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕ ਹੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹੋ

ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦਿੱਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਾ ਾਂਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੰ ੂ ਕਬਹਤਰ ਹੋਣ
ਾਂ ਕਫਰ ਤੋਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਨ
ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ?

ਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਕਚਆਂ ਅਤੇ ਯੋ ਨਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕ ਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਰਕਰ ਫੇਰ ਇਿੱਕ ਅਕ ਹੀ ਯੋ ਨਾ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੰ ਕਮਲਤ ਅਤੇ
ਸਰਗਰਮ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਕਥਆਉਂਦੀਆਂ ਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਲ ਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਗਾਹਕ ਕਕਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ
ਕਕਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹੋ ੇ ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ
ਇਸਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਕ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਇਿੱਕ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ੌਕਦਆਂ
ਦੀ ਥੋੜੀਹ -ਬਹੁਤੀ ਕਤਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਾਹ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕ ਪ੍ਰ ਸਕਨਪ੍ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਕਲ
ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ੰ ਡ ਕਦਿੱਤਾ ਾ ੇ ਤਾਂ ੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਬਗੀਚੇ ਕ ਿੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖੇ ਪ੍ਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ

ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਘਾਹ ਕਿੱਟਣ ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰੀ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਗੀਚੇ ਕ ਿੱਚ ਆਹਰੇ ਲਿੱਕਗਆ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਅ ੇ ੀ ਸੰ ਕਮਲਤ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਕਤ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ੀ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਕਕ ਸੇ ਾ ਮੈਨੰ ੂ ਕਫਰ

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਚਆਂ, ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ

ਤੋਂ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ,ੇ ਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰ ਕਤਮ ਨਤੀ ਾ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ੇ ਤਾਂ

ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰ ਡਲ ਦੇ ਤਕਹਤ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿੱਸ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ
ਕਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਦੇ ੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਅ ੇ ੀ ਇਸ ਸੇ ਾ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ?

ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿੱਖਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬੀ ਸਬੰ ਕਧਤ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਕਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋ ਨਾ ਕ ਚਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਿੱਕਸਆ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਕਧਆਨ-ਪ੍ੂਰ ਕ
ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।


ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਕਕ, ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ, ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ
ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।



ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਏ ਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ੋ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤ, ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਘਰ ਕ ਖੇ ਰਿੱਕਖਆ ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਕ ਿੱਚ ਲਦ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਾਂਦੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਕਆਂ ਾਸਤੇ ਖੁਿੱਲਹਕਦਲੇ ਬਣੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਕਡਸੇਕਬਲਟੀ ਸਰਕ ਸਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਭ ਹੋਇਆ ਸੀ (Macarthur Disability Services)

ਵਿਸ਼ਾ 2: ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ:
‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਢੇ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਤਰੀਕਾ’

ਇਰਾਦਾ:
ਇਸ ਕ ਸ਼ੇ ਕ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ੇਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇ ਲ ਮੁਥਾ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ, ਾਂ ੀ ਨ ਦੇ ਅੰ ਕਤਮ ਪ੍ੜਾਅ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ
65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। myagedcare ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਦੀ

ਸੰ ਭਾਲ – ੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ – ਦੀ ਮੌ ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਕ ਿੱਖ
ਾਸਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸੰ ਦ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉ ਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਕਹਕੇ ੀ ਨ ਕ ਉਣ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ; ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬ
ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾਲ।


ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਾਉਣਾ।



ਇਸ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਕ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ੋ ਕਨਆਸਰੇ ਹਨ ਾਂ ੀ ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ
ਸਗੋਂ ਇਹ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਕਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹਨ।



ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ।



ਭਕ ਿੱਖ ਾਸਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।



ਧੇਰੇ ਲੰਬੀ, ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਕ ਸ ਕ ਿੱਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬ
ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ:
ਇਹ ਕਕ:


ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋ ੇ ਕਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Australian Aged Care System) ਮੌ ੂਦ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਚੁਿੱਕੀ ਗਈ ਭੂਕਮਕਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਸਬਕਸਡੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਾਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ myagedcare ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਕਬੰ ਦੂ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਰੋਤੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ੋੜਨ ਦੇ ਕ ਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ੀ ਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਗ

ੋਂ ਸਾਧਾਰਨੀਕਕਰਤ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸਰੋਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਪ੍ੁਿੱਛੇ ਾਣ ਾਲੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਕ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਨੂੰ ਠੇਲਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ – ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬ ਾਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾ ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ
ਾਗਰੁਕਤਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਕ ਕਲਪ੍, ਚੋਣ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ MAC ਾਸਤੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਬੰ ਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਾਸਤੇ ਹਿੱਲਾ-ਬੋਲ ਕਾਰ ਾਈ ਨੂੰ ਧਾ ਾ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ੋ ਅਕ ਹੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣਆ ਾ ੇ ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਦਾ
ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।



ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਕਸਧਾਂਤ ਦੇ ਕਗਆਨ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਲਦੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲੰਬੀ-ਕਮਆਦ ਕ ਿੱਚ ਕਬਹਤਰ ਕਸਿੱਟੇ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਕ ਿੱਚ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰ-ਕਸਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਾਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਾਸਤੇ TIS ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਵਤਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਸੱ ਖੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰ ਦੇਸ਼:
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਤਿੱਕ myagedcare ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰੋ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 1800 200 422 ਹੈ।
ੇ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ TIS ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ—TIS 131 450—ਮੁਫਤ ਸੇ ਾ।

myagedcare 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਕਧਆਤਮਕ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਸੀਂ MAC ਕੋਲ ਪ੍ੰ ੀਕਰਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆ ੇਗਾ। ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹਨ
ਤਾਂ ਕੋਈ ACAT ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆ ੇਗਾ।

ਸਬਰ ਰਿੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗੇ ਪ੍ਰ [ਅਖੀਰ] ਕ ਿੱਚ ਇਹ ਇਸਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
myagedcare (MAC) ਕੀ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
myagedcare ਇਿੱਕ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕ ਸਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ

ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਸੇ ੀ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਕਬੰ ਦੂ
ਅਤੇ ਕਰਕਾਰਕਡੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕ ਸਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਕਤੇ ੀ ਾਣਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ
ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ੍ੁਿੱਛਕਗਛਾਂ ਦਾ

ਾਬ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ੋ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਿੱਢਲੀ ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ,

ਕਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ੁਿੱਛਕਗਿੱਛ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇ ਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ੋ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਾਣਕਾਰੀ ਕਦਿੱਤੀ ਾ ਸਕੇ। MAC ਇਿੱਕ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ੀ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ
ਹਰ ਕੋਈ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਰਕਰ, ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਆਕਦ) ਇਕਿੱਕਠਆਂ ਸਬੰ ਧ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MAC ਨੂੰ ਕਕਉਂ ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ?

myagedcare ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਾਂ ਕ

ੇਂ ਅਸੀਂ

ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਾਂ, ‘ਆ ਾਗੌਣ’ ਕਰਨ, ਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ੋੜਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕੇ।
ਇਸਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼’ ਾਂ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ੁਿੱਛਕਗਿੱਛਾਂ ਦਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੇਿੱਤੇ

ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੇ ਾਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ। MAC ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ੋ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ ’ਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤੀ
ਾਂਦੀ ਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਾਣ ਦੀ ਸੰ ਕਖਆ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਾ ੇ।
MAC ਕਕਸ ਾਸਤੇ ਹੈ?

ਇਹ 65 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ, ਾਂ ੇ ਕ ਅਕਤੀ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਾਂ ਟੋਕਰਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ
ਿੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ਹੈ, ੋ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਕ ਖੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ (carers) ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਲੋ ਕ ੀ ਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ myagedcare ਨਾਲ
ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਕਸੇ ੀ ਅਕ ਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ੀ ਹੈ ੋ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰੇ ਾਂ ਮਦਦ ਲੋ ੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਾਣਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰ
ਸਕਣ।

ਮੈਂ MAC ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਕ ੇਂ ਕਰਾਂ?

ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ MAC ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 1800 200 422 ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MAC ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ www.myagedcare.gov.au ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬ ਾਏ ਕੀ ਕੋਈ
ਦਫਤਰ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ ਮੈਂ ਾ ਸਕਾਂ?

ਬਦਕਕਸਮਤੀ ਨਾਲ MAC ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਾਂ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
MAC ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰ, ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚੰ ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕੇ ਗਿੱਲਬਾਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ, ਆਪ੍ਣੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰ ਭਾਲ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਾਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਬੈਠਣ ਅਤੇ MAC ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਕੀ ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਾਂ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਕਰ

ਕਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋ ਨਾ ਾਂ ਉਲੀਕਣ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MAC ਕੋਲ ਪ੍ੰ ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਕ ਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MAC ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਲੋ ੜ ੰ ਦ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ
‘ਸਕਹਮਤੀ’ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਿੱ ੀ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਸਰਫ ਆਮ ਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕਹਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਿੱਤੀ ਇ ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

MAC ਕ ਿੱਚ ਫੋਨ ਕੌਣ ਚੁਿੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ?

ਦ ਤੁਸੀਂ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਫ ਫੋਨ ਦਾ

ਾਬ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁਿੱਚੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ

ਦਫਤਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸਕਥਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਿੱਢਲੀ ਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕ ਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ੇ ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ MAC ਕੋਲ
ਪ੍ੰ ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇ ਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਾ ਸਕੇ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿੱ ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਾਸਤੇ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇ ਪ੍ਾਈ
ਫੇਰੀ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ’ (Home Assessment) ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ MAC
ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮੈਨੰ ੂ ਕਕਸ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਿੱਢਲੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਲਈ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ, ੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ
ੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ
ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ।

ੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ

MAC ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ

ਰਣਨ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮੈਨੰ ੂ ਮੁਸ਼ਕਕਲ

ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱਚ

ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ
ਕਰੇਗਾ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਪ੍ਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਕਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ MAC ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਾਉਣ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਾ ਸਕੇ। ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 131 450 ਹੈ। ਦ ਤੁਸੀਂ

ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰ ਧ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਾਲੇ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ
ਨਾਲ ੋੜ ਦੇਣਗੇ।
ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ
ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ, ਕ ਸਨੂੰ ਰੀਜ਼ੀਨਲ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਸਰਕ ਸ ( ਾਂ RAS) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ RAS ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਕ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸਰ ੋਤਮ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਿੱਭਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਂ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਫਾਰਮ (NSAF) ਕਕਹੰ ਦੇ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਭਰੀ ਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਰੀਕਨੰਗ ਐਡ
ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਕ
ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਸਹੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਰਤੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸੇ ਾ ਅਤੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕ ੰ ਨਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗ
ੋਂ ੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ
ਢੁਕ ੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਭਆਚਾਰ, ਭੋ ਨ, ਅਕਧਆਤਮਕ ਅਤੇ ਕਨਿੱ ੀ ਤਰ ੀਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਾਸਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ੀ ਬਹੁਤ ਮੁਿੱਲ ਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂ ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਦਓ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਾਣਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱਖੋਂਗ।ੇ ਕਕਸੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਕਿੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹਨ ਆਕਦ ਤਾਂ
ੋ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋਂ। ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, RAS
ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ

MAC ਦਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਿੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਾਇਆ ਾ ਸਕੇ ਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕੀ

ਾ ਸਕੇ ਕਕ ਕੀ ਉਹ ਕ ਅਕਤੀ MAC ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਾਂ

ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਨਹੀਂ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਸੇ ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਖੇ ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕਕਸੇ RAS

ਦੁਆਰਾ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ

ਾਬਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਕਦਿੱਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ

ਂ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਕਸੇ ਸੇ ਾ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ
ਸਕਰੀਕਨੰਗ ਐਡ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ੇ।
ਦ ਕੋਈ RAS ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ

RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ

ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਸੇ ਾ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ

ਉਹ ਕਕਸ ਚੀਜ਼ ਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?

ਕਰਦਾ ਹੈ।
RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਯੋਗ

ੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CHSP) ਤਕਹਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕ ਚਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ
ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ ਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਹਣਾ।
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਇਿੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋ ਨਾ

(ਕਾਰ ਾਈ ਯੋ ਨਾ) ਕ ਕਕਸਤ ਕਰੋਂਗੇ ਕ ਸ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਕ ਸਥਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਯੋ ਨਾ
ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀ, ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਝ ਕੋ।
ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ।ੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਾਸਤੇ ਸਰ ੋਤਮ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕਕਸੇ RAS ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ

ਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਕੋਈ ਕਤਆਰੀ ਕਰਨ



ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ।



ਤੁਹਾਡੇ Centrelink ਦੇ ਕ ਸਥਾਰ।



ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌ ੂਦ ਾਣਕਾਰੀ ਕ ਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨਾਲ
ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਤੁਹਾਡੇ ੀ.ਪ੍ੀ. ਾਂ ਹੋਰ ਕਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕ ਸਥਾਰ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ੀ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ, ਕਕ ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕ ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੈ। ਕਕਸੇ ਦੋਸਤ ਾਂ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ
ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਕਿੱਥੇ ਸਕਥਤ ਹਨ ਆਕਦ ਤਾਂ ੋ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋਂ। ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਹ
ਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ।
ੇ ਮੈਂ ਭੁਿੱਲ ਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਾਸਤੇ ਆ ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਓਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ;
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੇ ਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗਾਂ?

ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਸਥਾਰ ਛਿੱਡਕੇ ਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਾਪ੍ਕਰਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਕਮਲਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਖੁਦ ੀ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਾਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ

ਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ

ਉਹ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MAC ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇਗੀ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
MAC ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਪ੍ਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ੀ ਮੁਫਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇ ਾ ਲਿੱਭਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਕੋਈ ਸੇ ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿੱਗੇਗਾ। RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ ਕਭੰ ਨ
ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਅਤੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ੇਗਾ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕਕਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ?
MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਮੈਨੰ ੂ

myagedcare ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 1800 200 422 ਹੈ।
TIS ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 131 450 ਹੈ।
ਦ ਤੁਸੀਂ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਤਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖਣੀ



ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ।



ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ)।



ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਕਊਰਟੀ ਨੰਬਰ।



ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ( ੇ ਕੋਈ ਹਨ)।



ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਕ ਿੱਚ ਕਕਸੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ।



ਕੀ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।


ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਮੈਨੰ ੂ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ
ਲਿੱਗੇਗਾ?

ੇ ਤੁਸੀਂ ਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਕਕਸਮ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋ।

RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਸ ਦੇ ੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਕਕਸਮ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਕਕ ਸੇ ਾ
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਕਕਹੜੀ ਕ ਕਲਪ੍ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।

ੇ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ – ਮੈਂ

ੋ ਕੁਝ ਕਕਹਾ ਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਕ ਹੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ

ਕੰ ਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਏਨਾ

ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਆਰ ਹੋਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ। ੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MAC ਦੇ

ਕਾਫੀ ਹੈ ਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਅ ੇ ੀ ਕਕਸੇ

ਕਾਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ RAS ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਸ ਕਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਕਰਨ।
ਕਈ ਾਰ ਅਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਏਨੀ ਕੁ ਧੀਆ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਇੰ ਟਰਕ ਊ ਦੇ
ਅਿੱਧ-ਕ ਚਾਲੇ

ਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿੱਦ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕ ੰ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ੍ਣੇ

ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਫੇਰ, ੇ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਦਨ ਾਪ੍ਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। RAS ਸਮਝ ਾ ੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਕ ਕ ਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਾਣੂੰ ਹੋ ੋਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਧਕਾਰ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ੀ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ/ ਾਂ ਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ ੀ
ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ੋਂ ਨਾ ਕਕ ਇਕਿੱਲੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਾਂ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ MAC ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ੋ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕ ਹੜੀ ਕਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕ ਿੱਚ ਉਹ ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਲਈ MAC ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਸਕਹਮਤੀ’, ਾਂ ਦੂ ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਇ ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਹਮਤੀ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਾਂ ਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋਕੇ ਪ੍ੁਿੱਛਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ੀ ਕਈ ਾਰ ਕਬਹਤਰ ਇਹੋ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਫਰ
ੀ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲ ੋਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਚੰ ਤਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਬ ਾਏ ਾਂ ਇਹ ਨਾ ਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਕਧਤ ਕੁਝ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਾਂ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ
ਕਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹੀਆਂ ਾ ਰਹੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
RAS ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਾਸਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਕਦਓ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕ ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਨਾ ਧਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ।
ੇ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱਚ ਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਕਚਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ MAC ਨਾਲ

ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਕੇ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।
ੇ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਹੁਣੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
– ਕੀ ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ MAC ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ ਾਲ

ਪ੍ੁਿੱਛਣਗੇ ਕਕ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀ ਕਕੰ ਨਹੀ ਕੁ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ।

ੇ ਕਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ
ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਕੋਲ ਾਓ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਕੇ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਤ ਸੇ ਾ ਦੇ ਬਦਲ ੇਂ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ’ਤੇ
ੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ੰ ਦ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਉਂਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ। ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀ ਕ ਲਿੱਖਣ ਹੈ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਿੱ ੀ ਾਂ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਕਰ ਾਂ MAC
ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ ਾਂ ਕਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ MAC ਕੋਲ
ਪ੍ੰ ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਰੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕਬਨਾਂ MAC ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕੁਝ ੀ ਗਲਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

MAC ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ
ਕਚੰ ਤਾ ਹੈ ਕਕ ੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪ੍ੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ MAC ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਗਦਾ।

MAC ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ

1)

ਰਿੱਖਣਾ ਅਕਹਮ ਹੈ?

ਸਬਰ ਰਿੱਖੋ, ਕਈ ਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਾਂ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਾਂ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ਼ ਕਮਿੱਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਕਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਕਤਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
2)

ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰ ਧ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ
ਸੇ ਾ ਦੇ ਨਾਲ ੋੜਦਾ ਹੈ।

3)

ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ, ਭੋ ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਅਕਧਆਤਮਕ ਲੋ ੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹਨ ਤਾਂ
ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਾਂ MAC ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸ।ੋ

4)

ਕਤਆਰ ਰਹੋ। ਕ ਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ
ਕ ਿੱਚ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਕਹੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਤਰ ੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੋ।

5)

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਅਤੇ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਕਡਸੇਕਬਲਟੀ ਸਰਕ ਸਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਭ ਹੋਇਆ ਸੀ (Macarthur Disability Services)

ਵਿਸ਼ਾ 4: ਕਾਮਨਿੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ:
‘ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਘਰ ਿਰਗੀ ਕੋਈ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ’
ਇਰਾਦਾ:
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱਚ CHSP ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਾਉਣਾ।
ਕਨਮਨ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਾਸਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਨਾ: ‘ ਦ ਅਸੀਂ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਧੇਰੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣਾ’। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਕ CHSP ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ੋ ਕਨਆਸਰੇ ਹਨ ਾਂ ੀ ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਿੱਕ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਕਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ।
‘ਮੈਨੰ ੂ ਅਜ਼ਮਾਕੇ ਦੇਖੋ ਕਕ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਕਫਿੱਟ ਹਾਂ – ੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ:
ਸਰੋਕਤਆਂ/ਸਰੋਤੇ:


ਨੂੰ CHSP ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕ ਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਕਸਦ/ਭੂਕਮਕਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਕਸਆ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਾਣੂੰ
ਕਰਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ਆਮ ਕਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ/ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ CHSP ਇਿੱਕ ਧੀਕ ਮਨੁਿੱਖੀ ਸੇ ਾ ਹੈ ੋ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ/ ਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕ ਖੇ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਨੂੰ ਘਰ ਕ ਖੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਕਖਆਲ ਨੂੰ ਕਮਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ਬ ਾਏ ਇਸ ਕਸਧਾਂਤ ਦੇ ਕਕ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇ ਲ ਕਕਸੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਕ ਧਾ ਕ ਖੇ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ।



CHSP ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਨ।



CHSP ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਾਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕ ਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਨ।



ਕ ਕਲਪ੍/ਚੋਣ/ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਨ।



ਨੂੰ CHSP ਬਾਰੇ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।



ਨੂੰ CHSP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਨੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲੋਂ ਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਨਤੀ ਾ ਕਬਹਤਰ ਕਸਿੱਕਟਆਂ/ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਕ ਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ/ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਕ ਿੱਚ ਕਨਕਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਵਤਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਸੱ ਖੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰ ਦੇਸ਼:
CHSP 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਕ ਖੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰਕਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆ ੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ, ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕ ਕਭੰ ਨ ਕਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਾਣੂੰ ਹੋਣ ਕਕ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਿੱਲਹਕਦਲੀ ਕਦਖਾਉਣ।
ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਾਲੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਕ ਿੱਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਿੱਛੁਕ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਕਸਮ, ਅਤੇ
ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕ ਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
CHSP ਕੀ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਾਂ ਸੂਚੀ
ਨੂੰ ਕਦਿੱਤਾ ਕਗਆ ਨਾਮ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕ ਖੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

CHSP ਰਾਹੀਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਹਨ: ਘਰੇਲੂ ਕੰ ਮ, ਕਨਿੱ ੀ ਸੰ ਭਾਲ, ਖਾਕਣਆਂ ਅਤੇ ਭੋ ਨ ਦੀ ਕਤਆਰੀ,
ਆ ਾ ਾਈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸਬੰ ਕਧਤ ਕਸਹਤ, ਸਮਾ ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੋ ਨਾਬਿੱਧ ਰਾਹਤ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਕਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?

CHSP ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਬੁਿੱਢੇ
ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਸਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਤੌਖਲੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ੋ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਇਕਿੱਲੇ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਕਹਣ-ਸਕਹਣ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਸਿੱਟੇ

ੋਂ, ਇਸ

ਪ੍ਰਸਕਥਤੀ ਕ ਚਲੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ, ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ੋਖਮ ਕ ਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਸਿੱਟਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਲਦ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਦੇ
ਰੂਪ੍ ਕ ਿੱਚ ਕਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਕਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ,
ਇਹ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ

ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ੀ ਘਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਿੱਚ ਹੀ ਉਕਚਤ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਕਚਆ ਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
CHSP ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਮੁਿੱਢਲੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਪ੍ੂਰੇ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਕ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ ਸਦੀ
ਕਰਕੇ ਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਹ

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, CHSP ਇਿੱਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ੀ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ੋ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ’ਤੇ
ਸੇਕਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਰ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਿੱਖਾਂ ਅਤੇ

ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿੱਕਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਮੁਿੱਖ ਮੁਿੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਸਤੇ ।
CHSP ਕਕੰ ਨਹਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ?

65 ਸਾਲ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ, ੋ ਘਰ ਕ ਖੇ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ
ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਸਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਕਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਾਸਤੇ
ੀ ਕ ਉਂਕਤਆ ਕਗਆ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਕਮਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀਹ ਦੇਰ ਦੀ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ
ਆਪ੍ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ ਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਾਲੇ 50 ਸਾਲ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ ਅਤੇ ਟੋਕਰਸ ਸਟਰੇਟ
ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ) ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋ ਕ ਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ
ੋ ਮ ਾਲੇ ਲੋ ਕ
ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

CHSP ਕ ਿੱਚ ਮੈਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਕਦਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕ ਕਭੰ ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਨ। ਲੋ ੜਾਂ ’ਤੇ

ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:


ਤੈਅ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਾਸਤੇ ਆ ਾ ਾਈ-ਸਾਧਨ।



ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਧੋਣਾ)।



ਕਨਿੱ ੀ ਸੰ ਭਾਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾ ਰ ਹੇਠ ਨਹਾਉਣ ਾਂ ਕਿੱਪ੍ੜੇ ਪ੍ਕਹਨਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ)।



ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟ ਾਲੇ ਬਲਬ ਬਦਲਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨਾ)।



ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੋਧਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਕੜਨ ਾਲੀ ਛੜ ਲਗ ਾਉਣਾ)।



ਸਹਾਇਕ-ਉਪ੍ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਾਥ ਸੀਟ, ਉੱਪ੍ਰ ਚੁਿੱਕੀ ਟੋਆਇਲਟ ਸੀਟ, ਚਿੱਲਣ-ਕਫਰਨ
ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪ੍ਕਰਨ)।



ਖਾਣੇ, ਭੋ ਨ ਦੀ ਕਤਆਰੀ, ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ, ਖਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ।



ਨਰਕਸੰ ਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦ ਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ)।



ਸੰ ਬੰ ਕਧਤ ਕਸਹਤ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪ੍ੌਡੀਐਟਰੀ, ਕਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਅਕੂਪ੍ੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪ੍ੀ)।



ਸਮਾ ਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਥ ਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਗਰੁਿੱਪ੍ ਸੈਰ-ਸਪ੍ਾਟੇ)।



ਰਾਹਤ (ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਛੁਿੱਟੀ ’ਤੇ ਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਪ੍ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਕਕ ਲੋ ਕ ਮੇਰੇ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ, ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਾਸਤੇ ਇਹ ਅਕਹਮ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕ ਕਭੰ ਨ ਕਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ

ਘਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਉੱਤੇ

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਾਣੂੰ ਹੋਣ ਕਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁਿੱਲਹਕਦਲੀ

ਗਲਬਾ ਪ੍ਾ ਲੈ ਣ। ਮੈਨੰ ੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ

ਕਦਖਾਉਣ।

ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਸੰ ਦ ਹੈ।

ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਾਲੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਥ ਕ ਿੱਚ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਿੱਛੁਕ ਅਤੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਕਸਮ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ

ੋਂ ਕਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਕਪ੍ਆਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੁਿੱਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ੋਤੇ-ਪ੍ੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਾਸਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ
ਧੀਆ ਗਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋ ਕ ਾੜੇ ਕ ਿੱਚ ਚੂਚੇ ੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਕਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ, ੋ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਹਮ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪ੍ੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋੜਨਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਕੰ ਮ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਘਾਹ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆਂ ਿੱਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਕਪ੍ਿੱਠ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾਉਣ, ਅੜਹਕ ਾਣ, ਕਡਿੱਗ ਪ੍ੈਣ ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ੋਖਮ ਕ ਿੱਚ ਪ੍ਾ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ, ਕ ਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪ੍ਿੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪ੍ਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ ਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਥੇ, ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਹਿੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨਕ ਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ੋ ਉਹ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਉੱਚ ਖ
ੋ ਮ ਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕ

ੇਂ ਕਕ ਮਹੀਨੇ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਾਰ

ਘਾਹ ਕਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਕ ਪ੍ਰ ਸਕਨਪ੍ਰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਭਾਈ ਾਲ ਬਣ ਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ
ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕ ਿੱਚ, ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਾਲਾ ਕ ਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਕਣਆ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਉਂਦਾ
ਹੈ ਕ

ੇਂ ਉਹ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾ ਭੂਕਮਕਾ ਹਕਥਆ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ੋ ਉਹ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਡਣ ਦੇਣਾ ੋ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਣ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਤਾ ਚਿੱਲੇਗਾ ਕਕ ਇਹ ਮੇਰੇ
ਾਸਤੇ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਕਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਦ ਤਿੱਕ ਉਹ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਨ ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਾਸਤੇ ਖੁਿੱਲਹਕਦਲੀ ਕਦਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਾਂ ਕਕਸੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਸੁਤੰਤਰ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਬਣੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ਕ ੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕ ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇ ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਾਣ ਾ ੋਂਗੇ ਕਕ ਕੀ ਇਹ
ਸਹੀ ਾਪ੍ਦੀ ਹੈ ਾਂ ਨਹੀਂ। ੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ CHSP ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਕ ੇਂ
ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਕਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ?

CHSP ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਕਦਮ 1: myagedcare ਨੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

myagedcare ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਭੇ ੋ ਤਾਂ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਕਦਿੱਤੀ ਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਾ ਸਕੇ।

ਤੁਸੀਂ myagedcare ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਤਿੱਕ ਸ ੇਰੇ 8
ਸ ੇਰੇ 10

ੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2

ੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8

ੇ ਕ ਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ

ੇ ਕ ਚਕਾਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਕਤੇ ੀ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ )ੋਂ

1800 200 422 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰ ੀਹ ਕਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
TIS ਨੂੰ 131 450 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰ ਧ myagedcare ਨਾਲ ੜ
ੋ ਦੇ ੇਗਾ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੁਿੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕ ਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ ੇਗੀ ਪ੍ਰ ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ myagedcare ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਤਮਾਨ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ
ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਉਕਚਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ
ਸਕਣ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ‘ਗਾਹਕ ਕਰਕਾਰਡ’ ੀ ਕਤਆਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਕਰਕਾਰਡ
ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕਰ ਾਏ ਕਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀ ,ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਿੱਛਮੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਾਣ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕੋਲ ਭੇ ੇ ਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕ ਿੱਚ ਕਈ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ ੇ ੀ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਸੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ
ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ
ਸਮਾਂ ਲਿੱਗੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ
ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 4 ਪ੍ੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋਂਗ।ੇ ਇਹ ਹਨ:
ਕਦਮ 2: ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਓ
- ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ, ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: ਵਕਸੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋ
- ਆਪ੍ਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਯੋ ਨਾ ਨੂੰ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਿੱਕਠਆਂ ਕਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਏਥੇ
ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜਦੇ ਹੋ, ਕਕੰ ਨੇਹ ਕੁ ਘੰ ਕਟਆਂ ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਹੜੇ
ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 4: ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
- ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਕ ਕਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਗੇ ਕ ਸ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਪ੍ਣਾ ਰੈਫਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ੇਗਾ।
- ਏਥੇ ਆਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਾਸਤੇ ਸਰ ੋਤਮ ਸੇ ਾ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ
ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ
ਸਮਾਂ ਲਿੱਗੇਗਾ? ( ਾਰੀ)

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਚਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ myagedcare ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛ।ੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਦੋਂ, ਕਕ ੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ
ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਈ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਦੇ ੋਂਗੇ ਅਤੇ ੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ

ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ੜਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਦਮ 5: ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ ਕਕ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉ ੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਕ

ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕ ਿੱਚ ਸਕਹਮਤ ਹੋਏ ਸੀ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਤੋਂ, ਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਾਂ ੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਾਂਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ ਕਭੰ ਨ ਕਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋਂਗ।ੇ
ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਮੈਂ MAC ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ myagedcare ਦੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਤਿੱਕ ਸ ੇਰੇ 8

ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ

ਸ ੇਰੇ 10

ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ

1800 200 422 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਲਿੱਭ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2

ੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8

ੇ ਕ ਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਾਰਾਂ ਨੂੰ

ੇ ਕ ਚਕਾਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਕਤੇ ੀ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ )ੋਂ

ਅਸੀਂ ਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਈ ਾਰ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ, ਾਂ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋ ਕ ਇਸਨੂੰ ਤਰ ੀਹ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰ ੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿੱਸ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੀ ਕਕਸੇ ਬਹੁ-ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਸੇ ਾ ਕ ਖੇ ਾਓ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾ ਕ ਗਰੁਿੱਪ੍, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਾਂ ਮੰ ਕਦਰ ਗਰੁਿੱਪ੍
ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕ ਿੱਚ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਕਸੇ ਅਕ ਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਾ ਦੇਣਗੇ ਕ ਸ

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਬਾਰੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ੇ ਇਹ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ – ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ
ਤੁਰੰਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਦ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ ਕਕ ਇਹ ਅਤੀ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਚਲੀ ਕਕਸੇ ਅਕ ਹੀ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ੋ ਤੁਰੰਤ ਥੋੜਹੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦ
ਤਿੱਕ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਮੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਾਂਦਾ।

myagedcare ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਚਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ੇਗਾ ੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਤਾਂ ਕੀ ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ?

CHSP ਇਿੱਕ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਹੈ, ਕ ਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਿੱਢਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਾਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਸੰ ਕਖਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਹਰ
ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕੰ ਨੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ੇ ਉਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ CHSP ਦੇ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਧੇਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ
ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ੋ ਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸੰ ਭਾਲ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ ਕਭੰ ਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾਈਆਂ ਾ ਸਕਣ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ੈਕੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਅਕ ਹਾ ਕ ਅਕਤੀ ਹੈ ੋ ਮੇਰੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਾਲੀ ਸੇ ਾ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ ੇ?

ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ।
ੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ੀ ਕ ਚਾਰ-

ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਾਲੇ , ਾਂ ਕਕਸੇ ਅਕ ਹੇ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਰਕਰ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕ ਸਦੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਅਕਧਆਤਮਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਣਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ, ਾਂ ਧਾਰਕਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿੱਖੇ ਰੋਕਜ਼ਆਂ ਲਈ
ਖਾਕਣਆਂ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ, ਾਂ ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਆਕਦ ਕਰਕੇ
ਕੋਈ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਕ ੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
CHSP ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਕਕਸਮ, ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੇ ਘੰ ਕਟਆਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਸੇ ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਾਸਤੇ ਗਾਹਕ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ੀ
ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਔਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕ ਅਕਤੀ ਲਈ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਗਣਯੋਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕ ਹੇ ਕ ਅਕਤੀ ਲਈ ੋ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਕੇ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲਣ ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 17.5% ਤੋਂ ਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ

ਕਰਨਾ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਸੇ ਾ ਅਸਲ ਕ ਿੱਚ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ੍ਣੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਾਲਾ ਪ੍ਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ
ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਂਗੇ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋ ੋਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ myagedcare ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ੀ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਸ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਹੈ ੋ ਕਕਸੇ ਸੇ ਾ ਨਾਲ
ੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਧੀਆ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਕ ਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਾ ੇਗੀ।
ੇ ਫੀਸਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ੁਿੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ?

ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਕਕ ਇਹਨਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੇ ਾ ਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਾ ੇਗਾ।
ਕਕਸੇ ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਾ ੇਗਾ ੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹਨ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਾ ੇਗਾ।
ਕ ਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿੱਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ ਾ
ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ੀ ਹੋਣਗੇ।

ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ

ਕ ਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

myagedcare ਨੂੰ 1800 200 422 15 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਾਂ ਕਫਰ www.myagedcare.gov.au ’ਤੇ ਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ
ਬਾਰੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ।
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਮੈਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ

ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕ ੰ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ

ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਤੇ ਤਰ ੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਹਿੱਦ
ਤਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ ਿੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕ ਹੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਲਿੱਖਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ ਉਂਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ
ਸਕੇ ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਾਤੇ, ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਕ ਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਾਉਣਗੇ।

ੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚੰ ਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਾਂ ਕਫਰ ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਾਸਤੇ

myagedcare ਾਂ TIS ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ।

ਹੋ ੇਗੀ?
ਮੈਂ ਕ ਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਕਕਿੱਥੋਂ ਲੈ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਿੱਢਲੀ ਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Centrelink ਦੀ ਮੁਫਤ ‘ਕ ਿੱਤੀ ਾਣਕਾਰੀ

ਸੇ ਾ’ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਪ੍ਤ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਕ ਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਾਸਤੇ ਕਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ ਿੱਤੀ
ਮਾਮਕਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ Centrelink ਨੂੰ
132 300 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ੇ ਮੈਂ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਕਸ
ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸੇ ਸੇ ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਿੱਕਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਕੋਈ ਅਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ੇ ਕ ਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਕਨਪ੍ਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ ੇਗਾ। ਕਈ ਾਰ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਿੱਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ, ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸ਼ੰ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਹ ਮਕਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਕੰ ਪ੍ਲੇਂ ਟਸ ਕਕਮਸ਼ਨਰ (ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇ ਾ) ਕੋਲ ੀ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਇਸ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ: www.agedcarecomplaints.gov.au



ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ: 1800 550 552 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।



ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ੍ ਕ ਿੱਚ: ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਖਤੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਪ੍ਤੇ ’ਤੇ ਭੇ ੋ:



Aged Care Complaints Commissioner Department of Health,
GPO Box 9848,
(ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਵਖੱ ਤਾ)

ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਸ਼ੰ ਕਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਕੀਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਐਡ ੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਕਹਤ ਕਾਲਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਫੰ ਡ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਤ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮੁਫਤ, ਗੁਪ੍ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਐਡ ੋਕੇਸੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 1800 700 600 ’ਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ (ਮੁਫਤ ਕਾਲ)।
ਉਹ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਘਰ ਕ ਖੇ
ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ੇ ਮੈਂ
ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਾਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ
ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸੇ ਾ ਗੁਆ
ਬਕਹੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ(ਕਾਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਕਗਤ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ ਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤਣ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਪ੍ਸ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀਹ ਸਮਾਂ ਕਮਆਦ
ਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੋਂ।

ਪ੍ਕਹਲਾ ਮੌਕਾ ਕਮਲਦੇ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ(ਕਾਂ) ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਕ ਿੱਚ ਕ ਕਰਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਕਸਮ ਦੀ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਹੁਣ ਧੇਰੇ ਉਕਚਤ
ਹੋ ੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ
ਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਕ ਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Transition Care Program) ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਾਸਤੇ ੀ ਯੋਗ ਹੋ ੋਂ, ੋ ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਕ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰਕਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਹ -ਕਮਆਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਕ ਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਸਰਕ ਸ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਕ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਟੀਮ (ACAT)
ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਾਂ ਤੁਸੀਂ

myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਾਣਨ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸੰ ਭਾਲ ਕਮਲਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੇ

ਲਈ ਕਕਹੰ ਦੇ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੀ

ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ

ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ੋ
ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੱਛ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।

ੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਾਂ ਕੀ ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ?

ੇ ਸਮਾਂ ਪ੍ਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਾਸਤੇ myagedcare ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ

ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਨੂੰ ਕਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਧ
ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਾਂ ਧੇਰੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨ ੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਂ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਕਸੇ ਿੱਖਰੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕ

ੇਂ ਕਕ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ੈਕੇ । ਕਕਸੇ ਰੀਜ਼ੀਨਲ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਸਰਕ ਸ (RAS) ਾਂ ਕਕਸੇ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਅਸੈਿੱਸਮੈਂਟ ਟੀਮ

(ACAT) ਕੋਲੋਂ ਉਕਚਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਾਸਤੇ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਇਹ

ਤਸ ੀਰ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਹੋ ਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਕਚਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਬਾਰੇ ਕ ਕਲਪ੍ ਕਦਿੱਤੇ ਾਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਟਕਾਣੇ ’ਤੇ ਚਲੇ

ਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ? ਪ੍ਕਹਲਾ

ਮੌਕਾ ਕਮਲਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ(ਕਾਂ) ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਾਪ੍ਸ myagedcare ਕੋਲ ਰੈਫਰ
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਕਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ੀ ਚੋਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ।ੇ
CHSP ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਟੀ
ਦੇ ਨੁਕਤੇ।

ਸੰ ਕਟ ਾਲੇ ਕਬੰ ਦੂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ – ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਕਰੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਕ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਿੱਢੇ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ੇਸ਼ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਕਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਮੌ ੂਦ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਦੀਆਂ ਕਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛ।ੋ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੂੰ ਕਈ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ ਪ੍ੜਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਸਬਰ ਰਿੱਖ,ੋ ਅੰ ਤ ਕ ਿੱਚ ਸਬਰ ਦਾ
ਫਲ਼ ਕਮਿੱਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਕਡਸੇਕਬਲਟੀ ਸਰਕ ਸਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਭ ਹੋਇਆ ਸੀ (Macarthur Disability Services)

ਵਿਸ਼ਾ 5: ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪੈਕਜ
ੇ
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ:
‘ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ’
ਇਰਾਦਾ:
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਗ

ੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਦੀ ਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ ਾਉਣਾ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਕ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ੋ ਕਨਆਸਰੇ ਹਨ ਾਂ ੀ ਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ
65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਕਸਹਤਮੰ ਦ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਕਰਆਂ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ ਹਨ।
ਘਰ ਕ ਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਦੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਕਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।
ਕਕਸੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲਕਾਰੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ।

ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ:
ਸਰੋਕਤਆਂ/ਸਰੋਤੇ:


ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਬੁਢਾਪ੍ੇ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸਕੀਮ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦੇ ਕਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ
ਉਪ੍ਲਬਧ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦਾ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਣਾ ਕਸਖਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਕ ਕਾਸ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਣਇਿੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬ ਾਏ ਸਰੋਕਤਆਂ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਰਗਰਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਕ ਸ਼ ਾਸ ਆ
ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕ ਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ ਕਕ ਖਪ੍ਤਕਾਰ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਕ ੇਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਕਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਕ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਇਹ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਕ ਮਾਕਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ
ਪ੍ੜਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਕਚਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਕ ੇਂ ਲੈ ਣੇ ਹਨ।



ਸਰੋਤੇ ਸਕਹਮਤੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਕਮਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਦਾ ਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮ-ਕ ਸ਼ ਾਸੀ ਹਨ।



ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਕ ਸ਼ ਾਸ ਦੀ ਕਸਰ ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁ ਾਦ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੈਕੇ ਬਿੱਧ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਸਰੋਕਤਆਂ ਨੂੰ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਨਰਯੋਗਤਾਕਰਨ ਕ ਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਕ ੇਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਕਹ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਤਰ ੀਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਕ ਕਲਪ੍ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।



ਸਰੋਤੇ ਹਰੇਕ CALD ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਰੁਿੱਪ੍ ਾਸਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਾਦੀ ਕ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕੇ ਕਕ ਇਹ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਰੋਵਤਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਵਸੱ ਖੇ ਗਏ ਤਰਜੀਹੀ ਸੰ ਦੇਸ਼:
ਪ੍ੈਕੇ ਸੰ ਭਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਧੇਰੇ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹੋਂ।
ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਨਮਨ, ਔਸਤਨ, ਾਂ ਉੱਚ ਲੋ ੜਾਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਪ੍ਿੱਧਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਭਾਗ

ੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ ’ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ੈਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਬਕਸਡੀ ਕਦਿੱਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸੇ ਾ ਕ ਿੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਸੇਕਧਤ ਸੰ ਭਾਲ (Consumer Directed Care) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ੈਕੇ ਕ ਿੱਚ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਕੀ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ (Aged Care Packages), ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇ (Home Care Packages -

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

HCP)

ੋਂ ੀ ਾਕਣਆ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ

ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਕ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
HCP ਪ੍ੈਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀ ਕਨਰੰ ਤਰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਦ ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ
ਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਸਬਕਸਡੀ ਕਦਿੱਤੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਹਨ।
ਕਕਸ ਕਕਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇ ਉਪ੍ਲਬਧ

ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਿੱਧਰ ਹਨ:

ਹਨ?

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪੱ ਧਰ 1ਮੁਿੱਢਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲਗਭਗ 1-2 ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪੱ ਧਰ 2ਕਨਮਨ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲਗਭਗ 3-4 ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪੱ ਧਰ 3ਮਿੱਧ ਰਤੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲਗਭਗ 8-10 ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪੱ ਧਰ 4ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲਗਭਗ 12-14 ਘੰ ਕਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬਕਸਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਇਆ ਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ੈਕੇ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ
ਕਕ ਗਾਹਕ ੀ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ।ੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ ਇਹ ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 17.5%
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਇਹ ਆਮਦਨ-ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੰ ਭਾਲ ਫੀਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ੈਕੇ ਕਕਸ ਾਸਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨਾਂ ਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜ਼ੀਨਲ
ਅਤੇ ਟੋਕਰਸ ਸਟਰੇਟਸ ਆਈਲੈਂ ਡਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੈਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸੰ ਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸੰ ਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
ਤਿੱਕ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਰਕਹਣਾ ਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ ਿੱਚ ਰਚੇ-ਕਮਚੇ ਰਕਹਣ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਮੂੜਹਕਚਤਤਾ ਾਲੇ
ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਕਕ ੇਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ
ਕਕਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ?

ਪ੍ਕਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਾਂ ਬਿੱਸ ਸੋਮ ਾਰ – ਸ਼ੁਿੱਕਰ ਾਰ ਸ ੇਰੇ 8
ਾਂ ਸ਼ਨੀ ਾਰ ਨੂੰ ਸ ਰ
ੇ ੇ 10

ੇ – ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2

ੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8

ੇ ਕ ਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1800 200 422 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ੇ ਕ ਚਕਾਰ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ੀ ਹੈ ਕ ਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਾਲੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। www.myagedcare.gov.au
ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕ ਕਲਪ੍ ਹੈ ਆਪ੍ਣੇ ੀ.ਪ੍ੀ./ਇਲਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ੋ myagedcare ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਫਾਰਸ਼
ਕਰਨ ਾਂ ਇਿੱਕ ACAT ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਕ ਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਿੱਕਸਆ ਹੈ ਤਾਂ TIS ਨੂੰ ਕਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 131 450 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ

ਕਰਨ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਮੈਨੰ ੂ ਕਕ ੇਂ ਪ੍ਤਾ ਚਿੱਲੇਗਾ ਕਕ ਕੋਈ ਪ੍ੈਕੇ
ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ myagedcare ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇਗੀ ੋ ACACT ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਕਸੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਸਹਤ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਰ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ACACT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਤਮਾਨ ਲੋ ੜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਕਕਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛੇਗਾ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ ਕਭੰ ਨ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਦਾ
ਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕ ੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਕਿੱਕਠਆਂ ਕਮਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕ ਕਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਾਣਨ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਕਮਲਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਕਹਮ ਭੂਕਮਕਾ ਕਨਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਅਮਲ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬੇਹਿੱਦ ਅਕਹਮ ਹੈ। ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮੁਖੀ ਸੰ ਭਾਲ (Consumer
Driven Care) ਪ੍ਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਕ ਕਕਸਤ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ – ਦੂ ੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕ ਿੱਚ, ਖਪ੍ਤਕਾਰ

ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ

ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋ
ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰ ੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸ
ਕਕਸਮ ਦੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਉਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ

ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ACAT ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸੂਕਚਤ

ਸੇ ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕ ਿੱਚ ਕਕੰ ਨਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ

ਕੀਤਾ ਾ ੇਗਾ। ਕਤਾਰ ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦੀ ਕਕਸਮ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕ ਅਕਤੀ ਾਸਤੇ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ ਸਮਾਂ

ਲਿੱਗੇਗਾ?

ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੈਕੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂ, ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
ਕਦਮ 1: ਪੱ ਤਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਪ੍ਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋਂਗੇ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦਾ ਪ੍ੈਕੇ ਕਮਲੇ ਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਸੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਕ ਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕ ਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰ ੀਹੀਕਰਨ ਕਤਾਰ
(National Prioritisation Queue) ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਦਮ 2: ਵਕਸੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨਕ ਿਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ
ਦ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਧਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇ ਾ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਰਤੋ ਕ ਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ (Approved Service Providers)
ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ACAT ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ੁਿੱਛੋ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ-ਕਫਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿੱਭਦੇ ਹੋ ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਕੇ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਕ ਪ੍ੈਕੇ ਨੂੰ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹੀ ਾਂ ਕਬਲਕੁਿੱਲ ਨਾ ਹੋ ।ੇ ਕੁਝ ਲੁਕ ੇਂ
ਖ਼ਰਚੇ ੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਅਕ ਹੀ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਲਿੱਭਦੇ ਹੋ ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਭਆਚਾਰਕ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦਮ 3: ਕੋਡ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱ ਤਰ
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਸੀਂ ਕਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਆ ਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਿੱਤਰ ਭੇਕ ਆ ਾ ੇਗਾ ਕਕ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਧਆਨਪ੍ੂਰ ਕ ਪ੍ੜਹ,ੋ ਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਪ੍ੜਹਨ ਲਈ ਕਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਦਓ। ਇਸ ਪ੍ਿੱਤਰ ਕ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਕ ਲਿੱਖਣ ਕੋਡ ਹੋ ੇਗਾ ਕ ਸਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ ੇਗੀ ਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕਦਮ 4: ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਆਪ੍ਣੀ ਤਰ ੀਹੀ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਦੇ ਕਦਓ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਕਮਆਂ, ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦਾ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਪ੍ਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱਗਣ ਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਿੱਕ ਕ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂ ੇ ਤਿੱਕ ਕਭੰ ਨ-ਕਭੰ ਨ ਹੋ ੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਸਬਰ ਰਿੱਖਣਾ

ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਲ ਨਾ ਛਿੱਡੋ। ਉਡੀਕ ਦਾ ਫਲ਼ ਕਮਿੱਠਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿੱਡਾ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ
ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਪ੍ੈਕੇ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ
myagedcare ਇਿੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ ਚਾਹੇ

ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ ਿੱਚ ਕਕਤੇ ੀ ਰਕਹੰ ਦੇ ਹੋ ੋਂ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ TIS ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ

ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰ ਧ myagedcare ਨਾਲ ੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਦ ਤੁਸੀਂ myagedcare ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁ ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਲਿੱਭ

ਤੁਸੀਂ myagedcare ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ੀ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਿੱਕ ਸੇ ਾ ਤਲਾਸ਼ਕਾਰ (service finder) ੀ ਹੈ ੋ

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਕ ਕਭੰ ਨ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਾਕਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।

https://www.myagedcare.gov.au/service-finder/home-care-packages
ੇ ਇਹ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ – ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ
ਪ੍ੈਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ੇ ਇਹ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ACAT ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਸਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ੇ ਕਤਾਰ ਕ ਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚੰ ਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

myagedcare ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕ ਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ੋ ਘਰ ਕ ਖੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਤਕਰਮ ਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਣ ਤਿੱਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਾ ਤਲਾਸ਼ਕਾਰ (Service Finder) ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿੱਕਭਆ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
https://www. myagedcare.gov.au/service-finder/help-at-home

ੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪ੍ਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾਹ ਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਧੇਰੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ

ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰ ਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ

ਕੀ ਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ?

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੇਰੇ ਘੰ ਕਟਆਂ ਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ੈਕੇ ਕਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ।
ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਬਹਤਰ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਹੋਣ ਾਲੇ ਘੰ ਕਟਆਂ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਾ ।ੇ
ੋ ੀ ਹੋ ੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ myagedcare ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾ-ਕਦਰਸ਼ ਅਕ ਹੇ ਹਨ ਕ ਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪ੍ਣੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋ ਨਾ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਦੇ ਭਾਗ

ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ੰ ਕਡਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਹੀ ਧੀਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੇ ਾ ਯੋ ਨਾ ਕ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ੋ ਧੀਕ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਾ ਸਕੇ ਾਂ ਕਫਰ ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਪ੍-ਅਿੱਪ੍ ਸੇ ਾ ’ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇ ਾਂ ਾਂ ਸਪ੍ਲੀਮੈਂਟਾਂ ਾਸਤੇ myagedcare ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ myagedcare ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਾਸਤੇ ACAT ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ੈਕੇ

ਾਂ ਘੰ ਟੇ ਤਾਂ ਉਕਚਤ ਹਨ ਪ੍ਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਕਕਸਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ੇ ਅਕ ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ

ਤੁਹਾਡੀ ਯੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਕ ਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਕੇ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਪ੍ੈਕੇ ਬਣਾ ੇਗਾ।
ਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ੋਂ ਾਂ ਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਾਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲ ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਗ ਹੈ। ੋ ਕੁਝ
ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ-ਕ ਸ਼ ਾਸ ਨਾਲ ਮੰ ਗੋ ਅਤੇ ੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਕਸੇ ਪ੍ਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਨਾਲ ਰਿੱਖ।ੋ

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ਪ੍ਿੱਧਰ 1, 2, 3 ਾਂ 4 ਾਲੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦੀ

ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਸਾਰਣੀ ਸਬੰ ਕਧਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਕਦਖਾਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕੇ ਲ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 2017 ਦੇ ਰੇਟਾਂ

ਲਾਗਤ ਕਕੰ ਨਹੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?

ਨਾਲ ਸਬੰ ਕਧਤ ਅੰ ਕੜੇ ਸਨ)।
ਪ੍ੈਕੇ ਦਾ

ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਲੋ ੜਾਂ ਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਾਸਤੇ

ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਕਸਡੀ ਲਗਭਗ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ

ਪ੍ਿੱਧਰ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ:

ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਰਕਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਯੋਗਦਾਨ*
(ਮੁਿੱਢਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ)

1

ਮੁਿੱਢਲੀ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ

$8,000

$3,712.005* ਾਂ

2

ਕਨਮਨ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ

$14,500

ਪ੍ਿੱਧਰ ਮੁਤਾਕਬਕ

3

ਮਿੱਧ ਰਤੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ

$32,500

ਮੁਿੱਢਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ

4

ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ

$49,500

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਾ ਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਕਸਡੀ ਕਕਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਥੋਂ ੀ
ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲੋ ਕੜਆ ਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਸਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕ ਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕਸਡੀਆਂ ਕ ਚਕਾਰ, ਸੇ ਾ ਧੇਰੇ ਪ੍ੁਿੱਗਣਯੋਗ ਹੋ ਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਬੁਢਾਪ੍ਾ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ੈਕੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕ ਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ

ੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 17.5% ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ ਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਪ੍ ੇਗੀ ਤਾਂ ੋ ਉਹ ਪ੍ੈਕੇ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ
ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਿੱਖੋ- ਿੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੇ ਤੁਸੀਂ ਕ ਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋ ਨ ਾਸਤੇ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮੁਸ਼ਕਕਲ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ACAT ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ, ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਸੋ।
ਧੀਕ ਫੀਸਾਂ ਕ

ੇਂ ਕਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਕੇਸ ਕ ਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਕਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਡਊਲ ਕ ਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ

ਾ ੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਸੇ ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਾ ੇਗਾ।
ਮੈਂ ਕਕਸਨੂੰ/ਕਕ ੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕ ਕਭੰ ਨ
ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ਕਭੰ ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ੁੜਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਿੱਪ੍ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਮਾਕਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇ ੇਗਾ ੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ
ਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ, ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਾਸਤੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕ ਿੱਚ ਅਣਖ਼ਰਕਚਆ ਬਕਾਇਆ (ਸਰਕਾਰੀ
ਸਬਕਸਡੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾ ੇਗੀ।
ਉਹ ਗਾਹਕ

ੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ੀ ਕਬਿੱਲ ਭੇ ਣਗੇ ਤਾਂ ੋ ਤੁਸੀਂ ਫੰ ਡ-ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਂ ੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ

ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ – ਯਾਨੀ ਕਕ ਸੇ ਾ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਇਆ ਕ ਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ।
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਸੇਕਧਤ ਸੰ ਭਾਲ (Consumer Directed Care) ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਧੀਆਂ

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਾਂ ੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ
ਦਾ ਪ੍ੈਕੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਕਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਣੇ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਪ੍ਿੱਤਰ (assignment letter) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 56 ਕਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਹੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ ਹੈ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ
ਬਦਲ ੇਂ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਤੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ।ੇ ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਨ ੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ myagedcare ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪ੍ ੇਗੀ।

ਪਰਮਖ
ੁੱ ਸਿਾਲ

ਸੰ ਭਿ ਜਿਾਬ

ੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਪ੍ਕਹਲਾ ਮੌਕਾ ਕਮਲਦੇ ਹੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ੰ ਕਕਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰ ਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ

ੋ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ
ਕ ਖੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਕਸ ਨਾਲ
ਗਿੱਲ ਕਰਾਂ?

ੋ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਕਸੇ ੀ ਸ਼ੰ ਕਕਆਂ ਦਾ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰਨ ਕ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਮੁਿੱਲਾ ਹੈ।
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱਚ, ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਕੇ ਆਮ
ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਕਰ ਕਲਆ ਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰ, ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰ ਕਕਆਂ ਦਾ ਉਕਚਤ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕਢਆ ਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਏ ਡ ਕੇਅਰ ਕੰ ਪ੍ਲੇਂ ਟਸ
ਕਕਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕ ਚੋਲਕਗਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

myagedcare ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.myagedcare.gov.au/quality-and-complaints/how-make-complaint
ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਦੀ
ਹਾਂ ੋ ਮੇਰੇ ਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ੈਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ੈਕੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਸੇਕਧਤ ਸੰ ਭਾਲ (CDC) ਅਤੇ ‘ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਹਕ ਚੋਣਾਂ’ ਦੇ ਤਕਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ
ਦੇ ਪ੍ੈਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ

ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱਚ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਦਿੱਤੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਡਊਲ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਾਂ ਖ਼ਰਕਚਆਂ ਦੀ ਅਕਧਕਤਮ
ਇ ਾਜ਼ਤਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਕਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਿੱਕ ਾਰ ਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ੈਕੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਿੱਥ ਲੈ ਲ ੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਣਖ਼ਰਚੇ ਫੰ ਡ ਦਾ ਅੰ ਕਤਮ ਬਕਾਇਆ 56 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ। ਕੋਈ ੀ ਅਣਖ਼ਰਕਚਆ
ਬਕਾਇਆ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਤੋਂ ਨ ੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ 70 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕਦਿੱਤਾ ਾ ੇਗਾ।

ਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ੂ
ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ ੇਗਾ?

ਇਹ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱਚ ਦਿੱਸੀਆਂ ਾਂ ਘੋਕਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਅਕਧਕਤਮ ਇ ਾਜ਼ਤਯੋਗ ਫੀਸ ਕੇ ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ
ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਖ਼ਰਕਚਆ ਬਕਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਅਕਧਕਤਮ ਇ ਾਜ਼ਤਯੋਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ੂਰਨ ਹੈ। ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਅਕ ਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕ ਕਲਪ੍ਕ ਸਲਾਹ
ਮੰ ਗਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕ ਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਸਰਕ ਸਜ਼ ਾਂ ਕੰ ਪ੍ਲੇਂ ਟਸ ਕਕਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਸੇ ਾ ਪ੍ੈਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ



ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕਕਹੜੇ ਹਨ?

ਇਿੱਕ ਪ੍ੈਕੇ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਸੇਕਧਤ ਸੰ ਭਾਲ ਮਾਡਲ ਤਕਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਾਂਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਨੂੰ ਅਕਹਮੀਅਤ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ



ਦਿੱਸਦੇ ਹੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ-ਕਫਰ ਕੇ ਘਰ ਕ ਿੱਚ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਾਲਾ ਅਕ ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਲਿੱਭਦੇ ਹੋ ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਰੇ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ



ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਕ ਉਂਤਬਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕ ਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ੋ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਕਨਰੰ ਤਰਤਾ ਕਕਹਾ ਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਾਣ ’ਤੇ ੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕ ਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕ ੰ ਨਹਾਂ ਦੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ੀ ਨ ਕ ਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱਚ ਾਕੇ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ




ੇਂ ਕਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਦੀ ਸੇ ਾ, ਘਰ ਕ ਖੇ ਮਦਦ

(ਕਾਮਨ ੈਲਥ ਹੋਮ ਸਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ, ਪ੍ਕਰ ਰਤਨ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰ ਭਾਲ।
ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ ਾਲ ਪ੍ੁਿੱਛ।ੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਭਾਗ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਾਂ ਏਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕਕ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ੀ ਕਮਲਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕੋਈ ਪ੍ਕਰ ਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ।ੇ ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਗਆਨ
ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰ ਾਂ ਸੇ ਾ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਾਸਤੇ ਕਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁ ਾਦ ਮੈਕਆਰਥਰ ਕਡਸੇਕਬਲਟੀ ਸਰਕ ਸਜ਼ ਿੱਲੋਂ ਕਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਭ ਹੋਇਆ ਸੀ (Macarthur Disability Services)

