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ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਿਕਾਰ

ਇਹ ਤੱਥ-ਸ਼਼ੀਟ ਚੰਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ 
ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਦ਼ੀ ਹੈ ਸਕ ਚੰਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਕ਼ੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵੇਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਲਦ਼ੀ।

ਤੁਿੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਿ ਬਾਰੇ ਆਵੇਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਦੋਂ 
ਤੁਿੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਦੰਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ

ਚੰਗ਼ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਹੱਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵੇਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਿਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਵੇਹਾਰ ਕਰਨ।

ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਗੱਲ ਿੁਣਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ।

ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਿਵੇਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਵੇਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵੇਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸਦੰਦੇ ਹਨ।
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ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵੇਾਉਣ ਦ਼ੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹ਼ੀ ਹਨ।

ਉਹ ਦੱਿਣਗੇ ਸਕ ਉਹ ਕ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛਣਗੇ।

ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ 
ਰੱਖਣਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹ਼ੀ 
ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਕਸਹੰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ 
ਠ਼ੀਕ ਹੈ।
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ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ GP (ਜੀਪੀ) ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

GP, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟ਼ੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਹਰ ਵੇਾਰ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਮਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਸਜਹਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿਮਾਂ ਕੱਢੇ।

ਅਸਜਹਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 
ਆਵੇੇ।

ਹਰ ਿਾਲ 1 ਵੇਾਰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਲੋ।

ਭਾਵੇੇਂ ਤੁਿੀਂ ਠ਼ੀਕ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇੋ।

ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੇ਼ੀ ਿਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਮਲ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਵੇਾਰ ਤੁਿੀਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ 
ਿੰਭਾਲ ਠ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ।

ਤੁਿੀਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਲੂਕ 
ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਸਗਆ ਿ਼ੀ।

ਤੁਿੀਂ ਮਸਹਿਿੂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਿਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਿਹ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨੱਜਸਠਆ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਰਜ਼਼ੀ ਹੈ।

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਸਵੇੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਿ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਿੁਣਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਣਾ ਚਾਸਹਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਿ ਬਾਰੇ ਕ਼ੀ 
ਕਰਨਗੇ।
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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸਲਖ ਕੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਦੋਿਤ ਜਾਂ ਪਸਰਵੇਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਐਡਿੋਕੇਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਹ 
ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਐਡਿੋਕੇਟ ਉਹ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ

ਸਜੰਨ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਹੋ ਿਕੇ ਉਿ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।

ਆਪਣ਼ੀ ਿਮੱਸਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਿੋ।

ਉਿ ਸਵੇਅਕਤ਼ੀ ਨੰੂ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਮੱਸਿਆ ਨੰੂ ਸਕਵੇੇਂ ਹੱਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੱਦਦ ਸਕੱਥੋੋਂ ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ

ਤੁਿੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਦਦ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵੇੱਖਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।

• NSW 1800 043 159

• ਸਵੇਕਟੋਰ਼ੀਆ  1300 582 113

• ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 133 646

• ACT 02 6205 2222

• ਤਿਮਾਨ਼ੀਆ 1800 001 170

• ਿਾਊਥ ਆਿਟ੍ਰੇਲ਼ੀਆ 08 8226 8666

• ਵੇੈਿਟਰਨ ਆਿਟ੍ਰੇਲ਼ੀਆ 1800 813 583

• ਨੋਰਥਰਨ ਟੇਰ਼ੀਟੋਰ਼ੀ 1800 004 474

ਤੁਿੀਂ NDIS ਗੁਣਵੇੱਤਾ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਕਸਮਸ਼ਨ (NDIS 

Quality and Safeguards Commission) ਨੰੂ ਵੇ਼ੀ 
1800 035 544 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ



ਬੌਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਕੌਂਿਲ (CID) ਸਿਹਤ ਤੱਥੋ ਼ਿੀਟਾਂ

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

www.cid.org.au/resource/yearly-health-check-

fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ 

www.cid.org.au/resource/types-of-health-

checks-fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ 
ਹੈ

www.cid.org.au/resource/caring-for-your-teeth-

fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟਾਂ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ www.cid.org.au/resource-category/

health ਤੋਂ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ



1800 424 065

info@cid.org.au

www.cid.org.au

facebook.com/NSWCID

twitter.com/CIDvoice

instagram.com/council_intellectualdisability

CID ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ 2021 ਸਵੇੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿ਼ੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਆਿਟ੍ਰੇਲ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਵੇਭਾਗ (Department of Health) ਤੋਂ 
ਸਮਲੇ ਪੈਿੇ ਦ਼ੀ ਵੇਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ।


