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ਘਰ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾ 

Success at home 

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਵੱਲ� ਵਾਧ ੂਮਦਦ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂਿਮਸਾਲ�:
• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤੇ/ਜ�

ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ
• ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ

ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ
• ਪਰਵਾਰ ਵੱਲ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ

ਰਾਹਤ/ਆਰਾਮ ਦ ੇਿਵਕਲਪ� ਬਾਰ
ਸੁਝਾਅ

• ਿਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਿਪਸਟ ਅਤੇ/ਜ� ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ
ਥੈਰਾਿਪਸਟ ਵੱਲ� ਥੈਰੇਪੀ

• ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੱਲ� ਮਦਦ
• ਪੱਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਆਿਦ ਲਈ ਨਰਸ ਵੱਲ�
ਦੇਖਭਾਲ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰ ਕ ੇਪਤਾ
ਕਰਨਾ ਿਕ ਤਸੁ� ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣਾ
ਬੰਦਬੋਸਤ ਿਕਵ� ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�
ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

More about Home First 

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਬਾਰ ੇਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਦਖੇਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ

ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ 

ਪਦਵੀ/ਿਖ਼ਤਾਬ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 

ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 

ਹੋਮ ਫ਼ਸਟ

Home First 
ਜਦ� ਤੁਹਾ ੰਨੂ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ 

ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ 

When you need 
long-term care 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਤਹੁਾ ਨੰ ੂਘਰ ਿਵਚ ਿਰਹਣ ਲਈ ਮਦਦ 

ਕਰਦ ੇਹ� 

Punjabi 

Contact person

Title

Telephone

Home Health Office

Telephone Helping you wait at home 
instead of in the hospital



 

ਹੋਮ ਫ਼ਸਟ: ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
  ਪੰਨਾ ਪਲਟੋ……… 

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਕੀ ਹ?ੈ 

What is Home First? 
ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਇੱਕ ਸਪਸੈ਼ਲ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਐਸ ੇ
ਬਜ਼ਰੁਗ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜ ੋਹਸਪਤਾਲ� 
ਿਵਚ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿਜਨ� � ਦੀਆ ਂਿਸਹਤ 
ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆ ਂਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰਰੂਤ� ਦਾ ਆਮ 
ਤਰੌ ਤ ੇਮਤਲਬ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੰਮੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ 
ਦਖੇਭਾਲ ਸਿੁਵਧਾ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਅਸ� ਐਸ ੇਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ 
ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਜਨ� � ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ 
ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਫਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

2012 ਤ� ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਫ਼ਸਟ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨ�  
ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤ ੇਜੋਖ਼ਮ 
ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

 

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਮਰੇਾ ਿਕਵ� ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  

How can Home First benefit 
me? 
ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਚ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ 
ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਜਰਮ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਨਾਲ� ਘਰ ਿਵਚ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਘਰ ਰਿਹ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। 

ਜੇ ਤਸੁ� ਿਮਲ ਰਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵਚ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਰਿਹ ਸਕਦ ੇਤ� ਤਸੁ� ਲੰਮੇ 
ਸਮ� ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਹਮੋ ਫ਼ਸਟ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 

How does Home First work? 
ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ 
ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦ ੇ
ਹ�। 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਿਧਆਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਠੀਕ ਕਰ ਕ ੇਘਰ ਭੇਜਣ ਵੱਲ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬੰਦਬੋਸਤ 
ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਕਾਫ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ 
ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹ�। 

ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 
ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤ ੇ
ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤਸੁ� ਆਪਣੀ 
ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬੰਦਬੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ 
ਹੈ। 

 
 

ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜ� 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ 
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 
 




