
1www.cid.org.au

ਬਾਲਗ ਸਿਹਤ ਿਵੇਾਵਾਂ

ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟ

ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ  
(ਪੜ੍੍ਹਨ ਸਵੱਚ ਆਿਾਨ)



ਤਤਕਰਾ

ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ     1
 

ਿਪੈਸ਼ਸਿਿਟ   2
 

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ    3
 

ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ     4
 

ਕ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਿ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?       10
 

ਫ਼਼ੋਨ ‘ਤੇ ਿਿਾਹ      11
 

ਿੰਖੇਪ ਿਾਰ   12
 



1

ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ GP (ਜ਼ੀਪ਼ੀ) ਜਾਂ ਜਨਰਲ 

ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ GP ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਿ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ 
ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਿ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਰਰੈਫ਼ਰਲ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ 
ਹ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰ਼ੀ ਕ਼ੋਿ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿਪਰੈਸ਼ਸਲਿਟ (ਮਾਹਰ 

ਡਾਕਟਰ) ਕ਼ੋਿ ਜਾਣ ਦਾ ਰੈਫ਼ਰਿ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਿਪਰੈਸ਼ਸਲਿਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ਼ੀਰ 
ਦੇ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਸਹੱਿੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਿਈ 
ਵ਼ੀ ਰੈਫ਼ਰਿ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਿੇ ਇੱਕ 
ਸਹੱਿੇ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।
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ਿਪਰੈਸ਼ਸਲਿਟ

ਿਪਰੈਸ਼ਸਲਿਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਿਰ਼ੀਰ ਦੇ ਸਕਿੇ 
ਇੱਕ ਸਹੱਿੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਨਊਰੋਲੋਸਜਿਟ (ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) 1 ਸਕਿਮ ਦਾ 
ਿਪੈਸ਼ਸਿਿਟ ਹੈ।

ਸਨਊਰੋਲੋਸਜਿਟ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸਦਮਾਗ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਹ਼ੋਰ ਵ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਕਿਮ ਦੇ ਿਪੈਸ਼ਸਿਿਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਕਿੇ ਿਪੈਸ਼ਸਿਿਟ ਨੰੂ ਸਮਿਣ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ ਿਪੈਸ਼ਸਿਿਟ ਿਈ ਰੈਫ਼ਰਿ 
ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਹੈ:  

•  ਮੂੰ ਹ

•  ਦੰਦਾਂ

•  ਮਿੂਸੜਆਂ

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ਼ੋਈ ਿਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।

ਇਿ ਨਾਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਸਮਿੇਗ਼ੀ।

ਹਰ 6 ਮਹ਼ੀਸਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਮਿਣਾ 
ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰ ਹ ਦ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦ਼ੀਆਂ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਦ਼ੀ ਪਤਾ 
ਿਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਿ ਨਾਿ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਠ਼ੀਕ ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹ਼ੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ

ਸਿਜ਼ੀਓਥਰੈਰੇਸਪਿਟ

ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹੱਿੇ 
ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਿਮਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਿਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜ਼ਦੂ 
ਹਨ।

ਸਿਜ਼ੀਓਥਰੈਰੇਸਪਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰ਼ੀਰ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਮਾਿਪੇਸ਼਼ੀਆਂ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਿੱਟਾਂ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ।
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ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ (ਆਹਾਰ-ਮਾਹਰ)

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਮੱਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੋਸਵਸਗਆਨ਼ੀ ਨਾਿ ਗੱਿ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭ਼ੋਜਨ ਸਵਕਿਪਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਵਧ਼ੀਆ ਖਾਣ-ਪ਼ੀਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਨਗਿਣਾ ਔਖਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਦਦ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਰੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।
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ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ (ਸਕੱਤਾਮਈ) ਥਰੈਰੇਸਪਿਟ

ਿਪੀਚ ਪਰੈਥੋਲੋਸਜਿਟ

ਿਪੀਚ ਪਰੈਥੋਲੋਸਜਿਟ ਬ਼ੋਿਣ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਗੱਿਾਂ ਕਸਹਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਨਗਿਣ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਿੰਚਾਰ (ਗੱਿਬਾਤ) ਕਰਨ ਦੇ ਿਹਾਇਕ ਿਾਧਨਾਂ ਿੰਬੰਧ਼ੀ 
ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਤਣ ਿਈ ਟੂਿਿ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥਰੈਰੇਸਪਿਟ ਨੰੂ ਛ਼ੋਟੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ OT ਸਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

OT ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਿ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਪੋਡੀਆਸਟ੍ਰਿਟ

ਕਿਰਤ ਸਿਜ਼ੀਓਲੋਸਜਿਟ (ਿਰੀਰਕ ਸਵਸਗਆਨੀ)

ਪੋਡੀਆਸਟ੍ਰਿਟ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪੈਦਿ ਚੱਿਣ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਰਥੋਪੀਸਡਕ ਜੁੱਤ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥੋਪੀਸਡਕ ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਚੱਿਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾੇ ਹ਼ੋਣ ਸਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਿੱਟ ਹ਼ੋਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਸਿਜ਼ੀਓਲੋਸਜਿਟ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਰਨ-ਸਿਰਨ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।
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ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ

ਅੱਖਾਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਸਵੱਚ ਮੱਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਕਾਂ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ 
ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਿੰਬੰਧ਼ੀ ਹ਼ੋਰ ਮੱਦਦ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ।

ਮੈਡ਼ੀਕੇਅਰ ਨਾਿ ਅੱਖਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਹਰ 2 ਿਾਿਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦ਼ੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ 
ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਕਾਂ ਵਰਗ਼ੀਆਂ ਹ਼ੋਰ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋ ਿਕਦ਼ੀ ਹੈ।
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ਆਡੀਓਲੋਸਜਿਟ (ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ)

ਆਡੀਓਲੋਸਜਿਟ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਸਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛ਼ੋ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਿੇ 
ਆਡ਼ੀਓਿ਼ੋਸਜਿਟ ਨੰੂ ਸਮਿਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ।

ਆਡ਼ੀਓਿ਼ੋਸਜਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਿੁਣਨ ਸ਼ਕਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਣਨ ਿਈ 
ਕੰਨਾਂ ਦ਼ੀ ਮਸ਼਼ੀਨ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਿ਼ੋਕ ਇਹ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ www.hearingservices.gov.au ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 
ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ

http://www.hearingservices.gov.au
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ਕੀ ਮਰੈਨੰੂ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਇਿ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਕ ਸਬਸਿੰਗ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲਕ ਸਬਸਲੰਗ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਸਕ ਮੈਡ਼ੀਕੇਅਰ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਪੈਿੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਕ਼ੀ ਸਕਿੇ ਿੇਵਾ ਿਈ ਪੈਿੇ 
ਖ਼ਰਚ ਹ਼ੋਣਗੇ।

ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ।
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ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਿਲਾਹ

ਹਰੈਲਥ ਡਾਇਰਰੈਕਟ (Healthdirect) ਇੱਕ ਫ਼਼ੋਨ ਿਾਈਨ ਹੈ।

ਤੁਿੀਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਿਿਾਹ ਿਈ ਸਕਿੇ ਵ਼ੀ ਿਮੇਂ ਇਿ ‘ਤੇ ਫ਼਼ੋਨ 
ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਤੁਿੀਂ ਇਿ ‘ਤੇ ਸਕਿੇ ਨਰਿ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ 1800 022 222 ‘ਤੇ ਫ਼਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋ ਤਾਂ 000 ‘ਤੇ ਫ਼਼ੋਨ ਕਰ਼ੋ।

000 ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਐਬਂੂਿੈਂਿ ਭੇਜ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ਼ੋੜ ਹ਼ੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿਪਤਾਿ ਿੈ 
ਜਾਣਗੇ।
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ਿੰਖਾੇਪ ਿਾਰ

ਬਹੁਤ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਿ ਿਈ ਇੱਕ ਚੰਗ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ਼ੀ 
ਥਾਂ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ਼ੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹ਼ੋਰ ਸਿਹਤ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੈਣ ਦ਼ੀ ਿ਼ੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁੱਝ ਸਿਹਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਪੈਿੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਿਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦ਼ੀ ਕ਼ੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਐਮਰਜੈਂਿ਼ੀ ਸਵੱਚ ਹ਼ੋ ਤਾਂ 000 ‘ਤੇ ਫ਼਼ੋਨ 
ਕਰ਼ੋ।

ਉਹ ਐਬਂੂਿੈਂਿ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।



ਬੌਸਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਕੌਂਿਲ (CID) ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਿਾਡੇ ਕ਼ੋਿ ਹ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਿਾਰ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੱਥ ਸ਼਼ੀਟਾਂ ਹਨ।

ਤੁਿੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ  
www.cid.org.au/resource-category/health ਤੋਂ ਿੈ 
ਿਕਦੇ ਹ਼ੋ

ਿਾਡੇ ਕ਼ੋਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

www.cid.org.au/resource/your-right-to-good-

health-care-fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕ਼ੋਿ ਇੱਥੇ ਿਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

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

fact-sheet

ਿਾਡੇ ਕ਼ੋਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ 

ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਹੈ

www.cid.org.au/resource/chronic-health-plans-

fact-sheet

https://cid.org.au/resource/your-right-to-good-health-care-fact-sheet
https://cid.org.au/resource/your-right-to-good-health-care-fact-sheet
https://cid.org.au/resource/yearly-health-check-fact-sheet
https://cid.org.au/resource/yearly-health-check-fact-sheet
https://cid.org.au/resource/chronic-health-plans-fact-sheet
https://cid.org.au/resource/chronic-health-plans-fact-sheet


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 ਸਵੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿ਼ੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਆਿਟ੍ਰੇਿ਼ੀਆਈ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ (Department of Health) ਤੋਂ 
ਸਮਿੇ ਪੈਿੇ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਿ਼ੀ।


