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ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ: 

ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸੀਆ) 

ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ 

ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾ



ਿਬਿਟਸ ਕ਼ੋਲੰਬੀਆ ਿਿੱਚ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਮਤੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਿਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

ਿਬਰਿਿਟਸ ਕ਼ੋਲੰਬੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ਼ 

ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ 

ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ l

ਬਜੁਰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਿਬਰਿਿਟਸ ਕ਼ੋਲੰਬੀਆ ਿੀ 

ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸਿਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਹੈ ਿਜਸ ਿਿੱਚੋਂ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ( ਡੀਮੈਂਸੀਆ) ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਿਿਅਕਤੀ 

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਭਾਿੇਂ ਕ਼ੋਈ ਿੂਸਰਾ ਿਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ 

ਤੱਕ ਿਲਜਾਉਣ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿੀ ਲਿੇ,ਪਰ ਿਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ 

ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ 

ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਹਨ l

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਿੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਸਾਿਮਲ ਹਨ:

• ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਮਤ ਹ਼ੋਣਾ; 

• ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ; 

• ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਇਲਾਜ ਸੁਰੂ ਹ਼ੋਇਆਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਿ ਕਰਨਾ; 

• ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਿਕ  ਖ਼ੋਜ ਿਿਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ l
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• ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 

ਿਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਿਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸਤਾਿਿਤ ਇਲਾਜ ਨੂੰ 

ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ;

• ਸਮਝਿ ੇ ਹ਼ੋ ਿਕ ਿਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪੱ ਰ ਲਾਗੂ  

ਹੰਿੁ ੀ ਹੈ; ਅਤੇ

• ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਿਹਮਤੀ ਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ l

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਿਹਰ ਇਲਾਜ ਿੀ ਿਸਫਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਿਸਰਫ 

ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ਼ੋਲ ਇਲਾਜ ਿੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਿਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਿੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਿੀ 

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ l

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹ਼ੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ l
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ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿੱਡੇ ਿੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹਿਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਿਸਿਾਸ ਹੁੰਿਾ ਹੈ l 

ਜਿੋਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਿੀ ਹੈ,ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਪਿਰਿਾਰ ਅਤੇ ਨਜਿੀਕੀ ਿ਼ੋਸਤਾਂ ਿਮੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਿਾ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ l ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ) 

ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਿ

ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ(ਡੀਮੈਂਸੀਆ)ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੀਆਂ 

ਯ਼ੋਗਤਾਿਾਂ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ(ਡੀਮੈਂਸੀਆ)ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਿੀਆਂ 

ਿੱਖ਼ੋ ਿੱਖਰੀਆਂ ਹ਼ੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ l

ਕੁਝ ਿਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਿਜਿੇਂ ਿਕ ਉਹ ਿਰਿ ਿੀ ਿਿਾਈ 

ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸਨ ਲਈ ਨਹੀਂ l

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੀਆਂ ਯ਼ੋਗਤਾਿਾਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਭਾਿਿਤ ਹ਼ੋ  

ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ:

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਸਤਾਿੇਜ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਜਸ ਨੂੰ 

ਪਰਿਿਤਿਨਧਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ,ਇਕ ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ,ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਿਸਿਾਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਿਾ ਹੈ l

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਿਾਰ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ 

ਿੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਿੱਚ, ਿਕ ਉਸ 

ਸਮੇਂ ਿਕਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ,ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸੀਆ) ਿਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l

• ਿਿਨ ਿਾ ਸਮਾਂ

• ਿਿਾਈ

• ਸਹਾਰੇ ਿੀ ਕਮੀ

• ਤਣਾਉ

• ਸ਼ੋਗ ਜਾਂ ਉਿਾਸੀ

• ਿਜਆਿਾ ਮਾਤਰਾ ਿਿੱਚ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਿੱਚ; ਜਾਂ 

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹ਼ੋ l

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸੀਆ) 

ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਿਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 

ਿਿੱਚ ਯ਼ੋਗਿਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ l
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ਿੱਸਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਸਹਾਇਤਾ

ਯ਼ੋਜਨਾਿਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿੱਸਣ ਿਿੱਚ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ 

ਹਨ; 

ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿ਼ੋਸਤ ਿਮੱਤਰ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਿਾਰ ਹ਼ੋਰ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ 

ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਿਿੱਚ ਜਾਂ ਿੱਸਣ ਿਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ l 

ਹਰ ਿਾਰੀ ਜਿੋਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਿੀ 

ਹੈ,ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹ਼ੋl ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿੂਸਰੇ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ l

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਿੱਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 

ਯ਼ੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਬਲਕੁੱਲ ਉਿਚੱਤ ਹ਼ੋਿੇ l 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀ 

ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕ਼ੋ ਿਕ ਉਹ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਿੱਚ ਪਿਰਿਾਰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ 

ਨਜਿੀਕੀ ਿ਼ੋਸਤ ਨੂੰ , ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਿਸਿਾਸ ਹੈ, ਸਾਿਮਲ ਕਰੇ l

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਿਹਸਾਂ ਬਾਰੇ 

ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ਆਿਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ;

• ਇੱਕ ਸਾਂਤ ਕਮਰੇ ਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਿਜਸ ਿਿੱਚ 

ਿਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਿਾਂ ਿੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾਂ ਹ਼ੋਿੇ;

• ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸਟ ਭਾਸਾ ਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ;

• ਿੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;

• ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਮਲਣ ਿਾ ਸਮਾਂ ਿਨਸਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸਮਝਣ ਿਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਿਾ ਸਮਰੱਥ ਹ਼ੋਿ਼ੋ; 

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਿੋਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਿਚਾਰ ਿਟਾਂਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,ਪਰਿਸਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਿਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਆਿਾ ਸਮੇਂ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ਹ਼ੋਿੇ;ਅਤੇ

• ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਚ਼ੋਣਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਿੱਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ l
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ਬਿਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ

ਜੇਕਰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ 

ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਤੋਂ 

ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਿੀ ਹੈ l 

ਬਿਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਿਿਅਕਤੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਿਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹ਼ੋਿੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿੂਸਰੇ ਿਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਿੱਚ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਿਾ ਹ਼ੋਿੇ l ਹਾਲਤਾੰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹ਼ੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ 

ਬਿਲਿਾਂ ਿਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਿੱਚੋਂ ਹ਼ੋ ਸਕਿਾ ਹੈ:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਿੱਚ ਸਾਿਮਲ ਹ਼ੋਣ ਦੇ ਯ਼ੋਗ ਹ਼ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਿਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਕਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ਼ੋ l

• ਇੱਕ ਉਹ ਿਿਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਿਤਿਨਧਤਾ 

ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੁੰਿਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਿਿਤਿਨਧ ਿਕਹਾ  

ਜਾਂਿਾ ਹੈ);

• ਅਿਾਲਤ ਿੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨੱਜੀ ਸਰਪਰਿਸਤ;ਜਾੰਂ

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਿਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਕ਼ੋਈ 

ਪਿਰਿਾਿਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜਿੀਕੀ ਿ਼ੋਸਤ(ਿਜਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ 

ਆਰਜੀ ਬਿਲ ਿਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ)

ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਿਕਸੇ ਿੀ ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿੀ 

ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਿੰਿਾl

• ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਰਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਿਰਿਾਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿੀ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ;

• ਬਿਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਉਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ 

ਦੇ ਿਿੰਿਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ;

• ਇਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਰਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਸ ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਚੁਣ ਲੈਂਿਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਪਰ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਿਸਿਾਸ ਨਹੀਂ;

• ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਰਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 

ਲੈਂਿਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹ਼ੋ,ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ 

ਅਸਿਹਮਤ ਹ਼ੋ;ਜਾਂ

• ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਰਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਭੇਿਭਾਿ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ਼ੋ l
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ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥ਼ੋਂ 

ਲਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ

ਬਾਲਗ਼ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ

ਸੀਨੀਅਰਿ ਫ਼ਸਟ ਬੀ.ਸੀ ਨਾਲ:1-866-437-1940 ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ

ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿੀ ਿਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ,ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਿਸਿਾਸ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ,ਜ਼ੋ ਕੁਝ ਿੀ ਹ਼ੋਇਆਂ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ  ਿਿਸਥਾਰ ਿਿੱਚ ਿੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ l

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਜਵਰੁੱਧ 

ਰੱਜਿਆ ਿਾ ਜਰਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਧਕਾਰ ਵੱਿਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਕਜਮਜਨਟੀ ਲੀਗਲ ਅਜਸਸਟੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ: 1-888-685-6222 ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ ,ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨ:ੋ1-877-762-6664 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ 1500 ਤੇ 

ਡਾਇਲ ਕਰ਼ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸੀਆ)ਬਾਰੇ,ਆਪਣੇ ਭਿਿੱਖ ਬਾਰੇ 

ਯ਼ੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿਸਸਟਮ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕ਼ੋਈ ਪਰਿਸਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ਼ੋ ਤਾਂ,ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ 

ਬੀ,ਸੀ’ਜ ਫਸਟ ਿਲੰਕ ਡੀਮੈਂਸੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ:1-800-936-6033
( ਅੰਗਰੇਜੀ),1-833-674-5007(ਕੈਂਟ਼ੋਨੀਜ ਜਾਂ ਮੈਂਡਿਰਨ) 

ਜਾਂ1-833-674-5003(ਪੰਜਾਬੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ l

ਸੀ ਸੀ ਈ ਐਲ(CCEL)ਬਾਰੇ

ਸੀ ਸੀ ਈ ਐਲ(CCEL)ਬੁਢੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ 

ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਿਿਆਂ ਿੀ ਖ਼ੋਜ ਕਰਕੇ ਿਰਪ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ 

ਿਿੱਿਿਅਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਿਕਿਸਤ ਕਰਿੀ ਹੈl ਸੀ ਸੀ ਈ 

ਐਲ(CCEL),ਬੀ.ਸੀ.ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਿਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ  ਹੈ 

ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿੀ ਨਾਨ ਪਰਿੋਿਫਟ ਇੰਡੀਪੈਂਨਡੈਂਟ ਲਾਅ ਰੀਫ਼ੋਰਮ 

ਏੰਜੰਸੀ ਹੈ l 

www.bcli.org/ccel

ਬੀ.ਸੀ.ਿੀ ਅਲਜਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ

ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਾ ਉਦੇਸ ਇੱਕ ਅਲਜਾਈਮਰ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੁਕਤ 

ਸੰਸਾਰ ਹੈ l ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿੀਆਂ ਕਿਮਨਟੀਆਂ ਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿਕ ਿਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਡੀਮੈਂਸੀਆ) 

ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸਹਾਰਾ ਿਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ,ਿਸੱਿਖਆ ਿਿੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲ਼ੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਿਾਜ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕੇ l ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ 

ਿਿਮਾਗੀ ਚਕਮਜ਼ੋਰੀ ਿਾਿਲ਼ਆਂ ਲਈ ਿਮੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਿਾਲੀ ਕਿਮਨਟੀ 

ਿੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਿਾਜ ਉਠਾਉਂਿੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਿੱਚ ਿਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 

ਿਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ,ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ l

www.alzheimerbc.org

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯ਼ੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਿੱਚ 

ਸਹਾਇਕ ਸੰਿ ਿਜਿੇਂ ਿਕ ਪਰਿਿਤਿਨਧਤਾ ਸਮਝ਼ੋਤੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ,ਿਜਆਿਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ:

ਨਾਈਡਸ ਪਰਿਸਨਲ ਪਲੈਿਨੰਗ ਰੀਸ਼ੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰਿਜਸਟਰੀ : 

www.nidus.ca. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ l
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