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ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਸਵ ਿੱ ਚਬੋਰਡ): 
 

ਬੀਸਟਨ  ੈਸਟ ਆਫ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ [The Beatson West of Scotland 

Cancer Centre] 
0141 301 7000 

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਟੈਗਰੇਵਟ  ਕੇਅਰ [Centre for Integrative Care] 0141 211 1600 

ਗਾਰਟਨੇ ਲ ਜਨਰਲ ਹੋਸਵਪਟਲ [Gartnavel General Hospital] 0141 211 3000 

ਗਲਾਸਗੋ ਰੌਇਲ ਇਨਫਰਮਰੀ [Glasgow Royal Infirmary] 0141 211 4000 

ਇਨ ਰਕਲਾਈਡ ਰੌਇਲ ਹੋਸਵਪਟਲ [Inverclyde Royal Hospital] 01475 633 777 

ਵਨਊ ਸਟੋਬਵਹਲ ਹੋਸਵਪਟਲ [New Stobhill Hospital] 0141 201 3000 

ਵਨਊ ਵ ਕਟੋਰੀਆ ਹੋਸਵਪਟਲ [New Victoria Hospital] 0141 201 6000 

ਵਪਰੰ ਸੇਸ ਰੌਇਲ ਮੈਟਰਵਨਟੀ [The Princess Royal Maternity] 0141 211 5400 

ਰੌਇਲ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹੋਸਵਪਟਲ [Royal Alexandra Hospital] 0141 887 9111 

ਸਾਉਥ ਗਲਾਸਗੋ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਹੋਸਵਪਟਲ [South Glasgow University Hospital] 0141 201 1100 

 ੇਲ ਆਫ ਲੇ ੇਨ [Vale of Leven] 01389 754 121 
 

ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟ ਵਰਲੇ [Text 

Relay] ਸਰਵ ਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ। 
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ਇਸ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵ ਿੱ ਚ ‘ਸੀਵਨਅਰ ਚਾਰਜ ਨਰਸ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਵਜਸ 'ਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ  ਾਰਡ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਵਨਅਰ ਚਾਰਜ ਨਰਸ 
ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ,ੇ ਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਅਿੱ ਗੇ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰੇਗੀ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ 'ਤ ੇਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਹਣੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸ ੋਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਬਹਤਰੀਨ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
 

NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ: 
 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇ

 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸ ੇਾ ਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਆੁਵਲਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
 

ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ: 
 ਆਪਣ ੇਪਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ ਅਤ ੇਘਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬਾਰੇ। 
 ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ  ਰਕ ਐਡਂ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੈਵਨਵਫਟ ਵਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਕਈੋ  ੀ ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ, ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਆਵਦ), ਜ ੇਢੁਕ ਾਂ ਹੋ ੇ। 
 ਕੋਈ  ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜਾਂ ਗਆੁਂਢੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਵਮਕ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕਈੋ ਵ ਅਕਤੀ। 
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਾਰਡ ਨੰੂ ਟੈਲੀਫ਼ਨੋ ਕਰੋ ਜੇ: 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱ ਚ ਕਈੋ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਬੁਿਾਰ, ਦਸਤ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਕਈੋ  ੀ ਧਿੱ ਫੜ ਜਾਂ ਵਨਸ਼ਾਨ 

 ਤੁਸੀਂ MRSA ਕਰ ਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦ ੇਬਾਹਰ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱ ਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ 'ਤੇ ਜਾਂ  ਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗ ੇਜ਼ 
ਇੰਟਰਵਪਰਟਰ) 

 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈੋ  ਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਗਲੂਟਨ (ਲੇਸ) ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਾਸ ਿਰੁਾਕ 

 
 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਕਾਰ) 
ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 
 ਾਲੇ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੌਵਟਸ਼ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਸਰਵ ਸ ਨੰੂ 0300 123 1236 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ। 
 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹ ਤਹੁਾਡੇ ਰਿ ਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵ ਿੱਚ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਲਆਉਣਗੇ ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦ ੇ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਬਲਕਲੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੋ।ੇ 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ, 0800 389 1333 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ਨੋ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਵਮਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਆ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਿੱ ਡ ਵਦਓ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਆਟੋਮੈਵਟਕ ਉੱਤਰ ਦਣੇ  ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹ।ੈ 
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ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਆਉਣਾ 
 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ 
ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੋ: 

 ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਿਲਾ ਵਚਿੱ ਠੀ। 
 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆ ਂਜ ੋਤੁਸੀਂ  ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨਹੇਲਰ, ਵ ਟਾਵਮਨ ਅਤੇ ਜੜੀ-

ਬੂਟੀਆਂ  ਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਨਟਨੇਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ। ਜੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ 
ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਨਤਮ ਸਚੂੀ ਵਲਆਓ। 

 ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ - ਜੇ ਸੰਭ  ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਰੋਸੋਲ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਡਓਡਰੈਂਟ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। 

 ਰਾਤ ਦ ੇਕਿੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਪਜਾਮਾ - ਕਝੁ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਮਰੀਜ਼ ਵਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਿਦੁ ਦ ੇਕਿੱ ਪੜ ੇਪਵਹਨ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 ਡਰੈਵਸੰਗ ਗਾਉਨ ਅਤੇ ਸਵਲਿੱ ਪਰ। 
 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ। 
 ਪੜਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਨੰੂ ਵ ਅਸਤ ਰਿੱ ਿਣ ਵ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। 
 ਹੈਡਫ਼ੋਨ (ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਸਸਟਮਾਂ ਲਈ)। 
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਨਟਨੇਰ ਵਲਆਓ ਵਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 

ਵਲਵਿਆ ਹੋ ੇ। 
 ਵਹਅਵਰੰਗ ਏਡ (ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰਤਰ), ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ  ਾਧੂ ਬਟੈਰੀਆਂ। 
 ਰਾਤ  ਲੇੇ ਵਕਸ ੇਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਦ ੇਪਲਿੱ ਗ। 
 ਅਿੱਿਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ, ਵਕਉਂਵਕ ਰਾਤ  ਲੇੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। 
 ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ। 
 ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ  ਾਲੀਆ ਂਵਕਸੇ  ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਵਨਕ ਵ ਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ  ੇਰ ਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਬੋਾਈਲ ਨੰਬਰ। 
 ਵਸਰਫ ਥੜੋਹੇ ਵਜਹੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਹੀ ਵਲਆਓ ਵਕਉਂਵਕ ਵਬਸਤਰੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਵਮਤ ਹੈ। 
 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਥੜੋਹੇ ਵਜਹੇ ਪੈਸੇ। 

 
 

ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ 
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈੋ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਵਲਆਓ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਸੈੇ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਵਹਣੇ ਜਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਵਲਆਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ 
ਉਸ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੰਮ ੇਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨਾ ਸੌਂਵਪਆ ਵਗਆ 
ਹੋ ੇ। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਆਵਦ ਲਈ ਥੜੋਹੇ ਵਜਹੇ ਪੈਸੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸ ੇਵਲਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ  ਾਪਸ ਕਰਨ 
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ  ੀ ਨਗਦੀ ਨੰੂ ਚੈਿੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ 
 ਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹੋ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਿਲਾ ਵਚਿੱ ਠੀ ਵ ਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿੇਤਰ ਵ ਿੇ ਪਹੰੁਚ ੋਅਤੇ ਦਾਿਲਾ ਵਚਿੱ ਟੀ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੇ ਵਦਓ। ਸਟਾਫ 
ਤੁਹਾਡੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। 
 

 ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਪਹੰੁਚਣ  ਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ (ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਲਣ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਕੋਈ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਨੰੂ  ਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉੱਥ ੇਉਪਲਬਧ ਹਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜੈਲ  ਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤ ੇਹਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਜੈਲ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਿੋ)। 
 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ  ਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਪਹੰੁਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਰੇਸਲੈਟ ਦਣੇਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਿੱ ਥ ੇਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ  ੇਰ  ੇਗਲਤ ਹਨ, 
ਉਹ ਵਫਿੱ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜ ੇਬਰਸੇਲੈਟ ਵਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ। 
 

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਦਿਾਉਣਗੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛਣਗੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
 ਵਨਿੱਜੀ  ੇਰ ੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤ ੇਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। 
 ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਛਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਵਤਹਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ  ਰਤਮਾਨ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਿਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ। 
 ਕੋਈ  ੀ ਦ ਾਈਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 
 ਹਾਲ ਵ ਿੱਚ ਹਈੋਆਂ ਕਈੋ  ੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 ਕੋਈ  ੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਵਲਆਏ ਹੋ। 
 ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਲੋੀ, ਸਣੁਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈੋ  ੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਜਾਂ ਕਈੋ  ੀ ਹੋਰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ-ਵਫਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ  ੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ - ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਿੱ ਗ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਵਨਗਲਣ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ  ੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਜਾਂ ਿੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ। 

 

ਜੇ ਮੈਨੰੂ  ਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ  ੇਜ ੋਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵ ਵਗਆਨਕ, ਰੂਹਾਨੀ, ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 
 

ਇਹ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲੋਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ। 
 ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ਼ਾਵਰਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ। 
 ਅਵਜਹਾ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਧਾਰਵਮਕ ਅਤ ੇਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। 
 ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਚੈਪਲੇਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਰੂਹਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨੀ। 
 ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। 
 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ, ਸੈਂਕਚੁਰੀਜ਼ (ਧਾਰਵਮਕ ਅਰਦਾਸ  ਾਸਤ ੇਕਮਰੇ) ਜਾਂ ਚੈਪਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੇ 

 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। 
 ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਕਸ ੇ ੀ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ: ਸਟਾਫ ਹਰ ਸੰਭ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜੌੂਦ ਹੈ। 
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ਵਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵ ਸ (NHS) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵ ਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਡਊਟੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ 
ਵਕਸੇ  ੀ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੋ ੇ, ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿੇ। ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਡਟੇਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ 1998 
[Data Protection Act 1998] ਅਤੇ NHS ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵ ਹਾਰ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ [Confidentiality Code of Practice] ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਵਹਰ 1.30 ਅਤ ੇਰਾਤ 8.30  ਜੇ ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਮੁਲਾਕਾਤ  ਾਸਤੇ ਲਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਮਟੈਰਵਨਟੀ  ਾਰਡ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤ ੇਸਰਜੀਕਲ ਵਰਸੀਵ ੰਗ ਯੂਵਨਟ, ਇਨਟੈਂਵਸ  ਕਅੇਰ ਯੂਵਨਟ ਅਤੇ ਉੱਚ 
ਵਨਰਭਰਤਾ ਯੂਵਨਟ ਵ ਿੱਚ ਿੁਿੱ ਲਹੀ ਮਲੁਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ – ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 ਜੇ ਜ਼ਕੁਾਮ, 'ਫਲ'ੂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹ ੋਤਾਂ ਮਲੁਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੋ। 

  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦ ੇਸਮੇਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਿਲੇ  ਾਲੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲੈ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਜੈਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਿੱਢੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਹਿੱਥਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ  ਾਂਗ ਹਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਸੁਿੱ ਕਣ ਵਦਓ। 

 ਵਕਸੇ  ੀ ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਰਤੀ ਵਬਸਤਰਾ ਵਸਰਫ 2 ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਬਸਤਵਰਆ ਂ'ਤ ੇਨਾ 

ਬੈਠੋ। ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕੁਰਸੀਆ ਂਦੀ  ਰਤ ੋਕਰੋ। 
 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਅਤ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤ ੇਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਦ ੇਵ  ੇਕ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤ ੇਹੀ ਵਲਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ  ਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲ ।ੋ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਬਿੱਚੇ ਵਕਸ ੇ
ਬਾਲਗ ਵ ਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਮਆਂ 'ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ 

 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। 
 ਵਕਉਂਵਕ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਵਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਿੱ ਿੋ। 
 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਧੂੰਆਂ ਮੁਕਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 

ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 
 ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦ ੇਸਵਮਆ ਂ'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨੰੂ  ਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਮਆਂ ਦੌਰਾਨ 

ਆਪਣ ੇਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਾਰਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। 
 ਜੇ  ਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਵਲਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਵਨਅਰ ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲ ੋ। 
 ਆਮ ਸਵਮਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੀਵਨਅਰ ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਨ ਰ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ ਾਏ ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਿੱ ਵਤਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਵਕ ਗਾਈਡ ਕੁਿੱ ਤੇ ਅਤੇ 

ਸੁਣਨ  ਾਲੇ ਕੁਿੱ ਤ।ੇ 
 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਫੁਿੱ ਲ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
 NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਵਹੰਸਾ ਅਤ ੇਹਮਲਾ ਰ ਤੇ ਰਾਂ ਨੰੂ ਵਬਲਕੁਲ ਨਾ ਸਵਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਹੰਸਾ 

 ਾਲੇ ਵ ਹਾਰ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਵਕਸ ੇ ੀ ਵ ਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮਕੁਿੱ ਦਮਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ 
ਕਰੇਗਾ ਵਜਸਦਾ ਵ ਹਾਰ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। 

 ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਵਸਰਫ ਉਸ ਿੇਤਰ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਰਤਣਾ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਿੱ ਗੇ ਹਣੋਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ  ਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ  ਾਰਡ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ  ੀ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ  ਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵ ਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਵਦਿਾਓ। ਸਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵਖਿੱ ਚਣ ਲਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 ਗਲਾਸਗੋ ਵਸਟੀ, ਕੈਮਬਸਲੈਂਗ, ਰਥਰਗਲੇਨ, ਈਸਟ ਡਨਬਾਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਰਨੇਫਰ ੇਸ਼ਾਇਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ  ਾਲੇ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ 
ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱ ਕ ਬਸ ਸੇ ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਬਜ਼ਰੁਗ ਹਨ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ), ਜ ੋਰਵਜਸਟਰਡ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੁਵਕੰਗ ਹੋਟਲਾਈਨ 0845 
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128 4027 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4  ਜੇ (ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ  ੀਰ ਾਰ) ਅਤੇ ਦੁਪਵਹਰ 
ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3.30  ਜੇ (ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ) ਤਕ ਿੁਿੱ ਲਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ 
ਜਗਹਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3  ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਵਕੰਗ ਹਟੋਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਪਵਹਲੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਰਸ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਵਕਸੇ  ੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਹਮਤੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। 
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕੋਲ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ [Adults with Incapacity Act] ਦੇ 

ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ, ਤਹੁਾਡੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹ ੋੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪਾ ਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼)। 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੇਿਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਸੀਵਨਅਰ ਚਾਰਜ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਵਕ ਇਸਦ ੇਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ 
 ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੇਭਾਲ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ। 
 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

 

ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਸਰਚ 

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਹਿੱ ਸਾ ਡਾਕਟਰੀ, ਨਰਵਸੰਗ ਅਤ ੇਦੂਜੇ ਪੇਵਸ਼ਆ ਂਦ ੇਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਸਰਚ ਵ ਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਕਵਹਣ 
ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ 'ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ। 
 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਜੈਲ 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵ ਿੱਚ 
ਮਦਦ  ਾਸਤ ੇਅਸੀਂ  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ  ਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ 
ਕਰਨ  ਾਲੀ ਜੈਲ  ਰਤਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ। 
 
ਥੋੜਹੀ ਵਜਹੀ ਜੈਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਕਿੱਢੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ  ਾਂਗ ਹਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਸੁਿੱ ਕਣ ਵਦਓ।  ਾਰਡ ਦੇ ਦਾਿਲੇ 'ਤ ੇ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਹਿੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਜੈਲ ਦ ੇਵਡਸਪੈਂਸਰ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਿਾਲੀ 
ਹਨ ਜਾਂ ਤਸੁੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਹੋ। 
 
 ਾਰਡ ਬਦਲਣਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ  ਿੱ ਜੋਂ, ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ  ਾਰਡ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਜਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ਰਲੇ ਮੌਵਕਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਾਤ  ਲੇੇ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ  ਾਰਡ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ। 
 
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਣਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦ ੇਵਹਿੱ ਸੇ  ਿੱ ਜੋਂ, ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਵਲਜਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ਰਲੇ ਮੌਵਕਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਾਤ  ੇਲੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡ ੇਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ। 
 
ਇਿੱ ਕੋ ਵਲੰਗ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ 

ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਵਹਰਨ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ੋਵਲੰਗ  ਾਲੇ ਿੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਕ ਕੋਈ ਬੇਅ ਜਾਂ  ਾਰਡ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱ ਕੋ 
ਵਲੰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁਝ ਿੇਤਰ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸੰਭ  ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਕੁ ਦੇਿਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ 
ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਬਸਤਰੇ ਨੰੂ  ਿੱ ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨਾਂ (ਪਰਵਦਆਂ) ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਵਸਸ਼ਟਤਾ 
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਹੰਸਾ  ਾਲੇ ਵ ਹਾਰ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗੇਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਵਕਸ ੇ ੀ 
ਵ ਅਕਤੀ 'ਤ ੇਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵਜਸਦਾ ਵ ਹਾਰ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। 
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ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ 

ਅਿੱਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਹਫਤੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆ ਂਜਾਂ ਅਿੱ ਗ ਦੇਿਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਫ ਦ ੇ
ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ। ਅਿੱ ਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤ ੇਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿੱ ਸਗੇਾ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਮਕੁਤ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇ ੀ NHS ਵਬਲਵਡੰਗ, ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, 
ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵ ਿੱਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰਵੋਨਕ ਵਸਗਰਟਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜਾਂ  ੈਪੋਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 
ਆ ਰਹੇ ਹ ੋਅਤੇ ਦਾਿਲ ਮਰੀਜ਼  ਿੱ ਜੋਂ ਰਵਹਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤਮਾਕਨੋੂਸ਼ੀ ਛਿੱ ਡਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ “ਦਾਿਲ 
ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਸੇ ਾ” ਬਾਰ ੇਪੁਿੱ ਛੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਨਕੋਟੀਨ ਵਰਪਲੇਸਮੈਂਟ [Nicotine 

Replacement] ਥੇਰੇਪੀ  ੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਭੋਜਨ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
1. ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਣੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਨੂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਭੋਜਨ 

ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। 
2. ਦੂਜੇ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਚਣੁਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। 

 
ਸਾਰੇ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ੋਵਜਹਾ ਭਜੋਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਤਾਬਚਾ “ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇ
ਵਸਹਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ [Information about Food and Health in Hospitals]” ਦੇਿੋ ਜੋ  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਲਾਲ, 
ਕੋਸ਼ਰ ਅਤੇ  ੇਗਨ ਭੋਜਨ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 
ਭੋਜਨ ਵ ਿੱਚ ਅਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕਹ।ੋ 
 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 
ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਿਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ 
ਦਿਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕ ੇਭੋਜਨ ਿਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਮਆਂ 'ਤੇ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ  ਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣ 
ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਪਰ, ਜ ੇਤਹੁਾਡਾ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਭੋਜਨ ਦ ੇਸਵਮਆ ਂਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਬਾਰੇ  ਾਰਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 
 

ਦ ਾਈ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਕੀਤ ੇਰਾਉਂਡ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦ ੇਐਪਰਨ  ਾਲੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਜਾਂ ‘ਦ ਾਈ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ [protected drug round]’ ਵਚੰਨਹ  ਦੇਿਦ ੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਫ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਵਦਿਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦ ਾਈਆ ਂਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਰ  ਜਾਉ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਆ ੇਗਾ। 
 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਂਡਰੀ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਈੋ ਲਾਂਡਰੀ ਸ ੇਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤਾਬਚਾ ‘ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਕਿੱ ਪੜੇ 
ਧੋਣੇ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ। 
 
ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ 

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ: 
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 ਵ ਿੱ ਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਜਾਂ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਵਗਛ 

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ 

 ਘਰੇਲੂ ਪਰਬੰਧ 

 ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਜਕ ਦੇਿਭਾਲ ਸ ੇਾ ਾਂ 
 
 ਾਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ 
 
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਟਰਾਲੀ 
ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਕਨਫੈਕਸ਼ਰੀ ਆਵਦ ਿਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਚੈਪਲੇਂਸੀ ਸ ੇਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵਕਸ ੇ ੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਚੰਤਾ ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਚੈਪਲੇਨ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਣੁਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇਰੂਹਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾ ੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਕੋਈ  ੀ ਹੋ ੇ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਚੈਪਲੇਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਚੈਪਲੇਂਸੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਈ ਚੈਪਲੇਨ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈੋ ਿਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਬਹਤਰੀਨ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ NHS ਸੇ ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱ ਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਚਪੈਲੇਨ  ੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟਾਫ  ਾਂਗ ਹੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਫਰਜ਼ ਦ ੇਪਾਬੰਦ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 
ਚੈਪਲੇਂਸੀ ਸਰਵ ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਕਸ ੇਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ  ੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨ 

ਕੁਝ ਵਦਨ ਦੇ ਕਮਵਰਆ ਂਵ ਿੱਚ ਟਲੈੀਵ ਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਬਸਤਰੇ ਦੇ ਕਲੋ ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨ ਹਨ। ਗਲਾਸਗੋ ਰਇੌਲ 
ਇਨਫਰਮਰੀ ਵ ਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਲੀਵ ਜ਼ਨ  ਰਤਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ  ਰਹਾਂਵਡਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਿਰੀਦ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 

ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਰਵ ਸ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 
ਸੰਪਰਕ ਵ ਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ 
 

ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ 
ਵਟਕਟਾਂ  ਾਲੀਆ ਂਵਚਿੱ ਠੀਆ ਂਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਵਰ ਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਚਿੱ ਠੀਆਂ ਵਲਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਉਹ ਵਲਫਾਫੇ 'ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ,  ਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਦਾ ਪਤਾ ਵਲਿਣ। 
 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 
ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇਅਫਨੋ ਹਨ। ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਬਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ  ਾਰਡ 
ਵ ਿੱ ਚ ਫਨੋ ਕਾਰਡ ਿਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਸਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ  ਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥ ੇਇਹਨਾਂ ਨੰੂ  ਰਤਣਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਇਲਾਵਕਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨਸ਼ਾਨ ਲਿੱ ਗੇ ਹਣੋਗੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ  ਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ  ਾਰਡ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ  ੀ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਇਹ ਿੇਤਰ ਵਕਿੱ ਥੇ ਹਨ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਬੋਾਈਲ ਫੋਨ  ਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਝੁ ਵ ਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਵਦਿਾਓ। 
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਹਿੱ ਸੇ ਵ ਿੱ ਚ ਫੋਟੋਆ ਂਵਖਿੱ ਚਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਸਾਕੇਟ  ਰਤ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ 
ਵਸਰਫ ਇਿੱਕ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਕੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੰੂ ਕਾਲਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਰਿੱ ਿੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਹੋ ਵਕ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦ ੇਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਿੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਦੇਣ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਾ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਸਟਾਫ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤਾਬਚੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਸ ੇਾ ਾਂ, ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਲਾਜ, ਿਾਸ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵ ਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਚੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਹੈਲਥ ਰਾਈਟਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸਵਹਮਤੀ, ਗੁਪਤਤਾ, ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਬਾਰੇ ਵਕਤਾਬਚ ੇਹਨ। 16 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ  ਿੱ ਿਰੇ ਵਕਤਾਬਚੇ ਹਨ।  ਾਰਡ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਣੋਗੀਆਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛੋ। 
 

ਫੀਡਬੈਕ, ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 

NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆ ਂਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ 
 ਰਤਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਿੀਏ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹਣੋ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। 
 

ਕਈ ਤਰੀਕ ੇਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਜਾਂ ਸੁਝਾਉ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹੋ: 
 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਕਸ ੇ ੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵਜ਼ੰਮੇਦਾਰ ਵ ਅਕਤੀ 

ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 ਜਦ ਵਕ  ਾਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਕਾਰਡ ਦ ੇੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰ ੇਇਿੱ ਕ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਵਲਿਣ ਲਈ ਜਗਹਾ ਹ ੋੇਗੀ। 
 NHSGGC ਦਾ ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਵਸਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ  ਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ 

ਭਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਢੁਕ ੀਂ ਸੇ ਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤ ੇਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ ੇਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਲਆਉਣ 
ਲਈ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.nhsggc.org.uk/patientfeedback 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ Patient Opinion (ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਇ) (www.patientopinion.org.uk) ਨਾਮਕ ਇਿੱਕ 
 ੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂਦ ੇਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਇਹ  ਬੈਸਾਈਟ ਇਿੱ ਕ ਸਤੰੁਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ ਵਜਸ 'ਤ ੇNHSGGC 

ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਵਦੰਦੀ ਹੈ। 
 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੰਮ ੇਾਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆਰਾਮਦੇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ 

http://www.nhsggc.org.uk/patientfeedback
http://www.patientopinion.org.uk/
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ਵਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ  ਾਰਡ ਵ ਿੱਚ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ੋੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਆਵਫਸ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇਟਲੈੀਫ਼ੋਨ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0141 201 4500 

ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: complaints@ggc.scot.nhs.uk  
 

ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਅਡ ਾਇਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵ ਸ (PASS) 

NHSGGC ਨੇ NHS ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਅਡ ਾਇਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵ ਸ (PASS) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡ ਾਇਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਬੰਦਬੋਸਤ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਇਹ ਸੇ ਾ ਮਫ਼ੁਤ, ਗੁਪਤ, NHS ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਨਰਪਿੱਿ ਹੈ। 
 

ਤੁਸੀਂ 0808800 9060 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡ ਾਇਸ ਵਬਊਰੋ [National Citizens Advice Bureau] ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਅਡ ਾਇਸ ਵਬਊਰੋ [Citizens Advice Bureau] ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ PASS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
www.cas.org.uk/patientadvice  
 

ਘਰ ਜਾਣਾ 
 ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 
 ਵਡਸਚਾਰਜ (ਘਰ ਜਾਣ) ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਵਕਤਾਬਚਾ ਕੁਝ  ਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਘਰ ਵ ਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ 

ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਬੰਧ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਸਚਾਰਜ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 7 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 

ਦੇ ਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਚਿੱ ਠੀ  ੀ ਦ ੇਾਂਗੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਰਸਵਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਡਸਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਵਹਲੂਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੋੇਗੀ। ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ  ੇਰ  ੇਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ 
ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਡਸਚਾਰਜ ਲਾਉਂਜ ਿੇਤਰ ਹਨ ਵਜਿੱ ਥ ੇਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਘਰ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਦ ਾਈਆ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦ ੇਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕ ਵ ਿੱਚ 
ਭੇਜਾਂਗੇ। 
 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 
ਹਾਈਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਆਇਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਿਰਵਚਆਂ ਨੰੂ 
ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਵਸਰਫ ਫਵੈਮਲੀ ਕਰੈਵਡਟ, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨੀ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿੱ ਕਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬਤੂ ਵਲਆਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੈਵਨਵਫਟ ਦੀ ਹਿੱ ਕਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਵਚਿੱ ਠੀ, HC2 

ਸਰਟੀਵਫਕਟੇ, NHS ਟੈਕਸ ਕਰੈਵਡਟ ਛੂਟ ਕਾਰਡ, ਅਸਾਈਲਮ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ARC)। 
 ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ  ਰਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਬਸ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵਟਕਟਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਭ ਕ ੇਰਿੱ ਿੋ। 
 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ  ਰਤ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿ ਾਲੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਿਰਵਚਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਟੈਕਸੀ ਦ ੇਵਕਰਾਇਆ ਂਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ। 
 

mailto:complaints@ggc.scot.nhs.uk
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ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਸਾਥੀ, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਬਮਾਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਦ ੇਵਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਹ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਨਾ ਰਵਹੰਦ ੇਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗੇਾ, 
ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰਾਹਤ, ਥੋੜਹ ੇਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰੇਕ, ਬਹੁਤ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਵ ਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ, ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੰੁਚ। 
 

ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0141 353 6504 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ [Carers’ Information and Support Line] ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਿੇਤਰ ਵ ਿੱਚ ਕਈ ਮਨੀ ਅਡ ਾਇਸ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਣੇ  ਾਲੀਆ ਂਸ ੇਾ ਾਂ) ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵ ਿੱ ਤੀ ਮਸਵਲਆ ਂ'ਤ ੇ
ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

ਇਹ ਸੇ ਾ ਾਂ: 
 ਉਹਨਾਂ ਬੈਵਨਵਫਟਾਂ ਨੰੂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ 
 ਬੈਵਨਵਫਟ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵ ਿੱਚ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਬੈਵਨਵਫਟ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 

 ਤੁਹਾਡੇ  ਿੱ ਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਧਾਰ ਦੇਣ  ਾਵਲਆਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 

 ਿਾਵਤਆ ਂਨੰੂ ਹਲੋਡ 'ਤ ੇਰਿੱ ਿੇ ਜਾਣ  ਾਸਤੇ ਚਣੋਾਂ ਦੇਿ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 

 ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਹਸਾਬ ਰਿੱ ਿਣ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਰਚਦੇ ਹੋ 

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 

ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੀ ਮਨੀ ਅਡ ਾਇਸ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਸੇ ਾ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ 0141 572 0237 'ਤ ੇਟਲੈੀਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.moneyadvicescotland.org.uk 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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