ਘਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ

ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਦਵਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 ਦਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦਵਚ ਮਦਦ
 ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ
 ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਰਵਾਰਕ
ਮੈਂਬਰ (ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੇਅਰਦਗਵਰ) ਨੂੂੰ
ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਦਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ
ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼
 ਦਫ਼ਜ਼ੀਓਥੈਰੇਦਪ੍ਸਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਆਕੂਪ੍ੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਦਪ੍ਸਟ ਤੋਂ ਥੈਰੇਪ੍ੀ
 ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
 ਨਰਸ ਵਿੱ ਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਦਜਹੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਜਵੇਂ ਪ੍ਿੱ ਟੀ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਸਹਤ ਦੀ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਵਿੱ ਚ ਦਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ
ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
 ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਊਦਨਟੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਆਪ੍ਣੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਦਵਅਕਤੀ
Contact person

ਅਹੁਦਾ

Punjabi

ਘਰ ਪਵਹਲਾਂ
(ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ)
ੑ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦ਼ੀ ਹੈ...

Title

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ

Telephone

Home First
ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਆਦਿਸ

Home Health Office

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ

Telephone

When you need residential
care…

ਘਰ ਵਿਚ ਉਡ਼ੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
ਬਜਾਏ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ

Helping you wait at home
instead of in the hospital
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ਦਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਕ਼ੀ ਹੈ?

ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਵਕਿੇਂ ਹੋ

ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਵਚ ਮੌਜੂਦ ਦਜਨਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੂੰ

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ

ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ

ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਦਵਸ਼ੇਸ਼
ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਹੈ।

ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਵਤ

ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ
ਦਵਚ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼

ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਘਰ ਦਵਚ ਰਦਹਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਦਜਵੇਂ ਦਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ

ਦੇਖਭਾਲ

ਦਵਕਲਪ੍ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਵਚ

ਰਦਹਣਾ

ਇਕ

ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਦਵਚ ਦਬਹਤਰ ਮਦਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦਜ਼ਆਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪ੍ਤਾਲ
ਕੀਟਾਣੂਆਂ

ਦਵਿੱ ਚ

ਦੇ

ਤੁਹਾਡੀ

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਘਿੱ ਟ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ

ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਵਕਿੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਦਜੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੋ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਦਧਆਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਸਹਤ ਨੂੂੰ ਚੂੰ ਗਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਲ ਕੇਂਦਦਰਤ ਰਦਹੂੰ ਦਾ

ਬਹੁਤ

ਆਉਣ

ਸਾਰੇ
ਦੀ

ਦਜੂੰ ਨਾ ਦਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਕ

ਹੈ ਤਾਂ ਦਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਘਰ ਭੇਦਜਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਘਰ 'ਚ ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਦਮਊਦਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ
ਕਰ ਦਦਿੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਹਤਰ

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਦਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਘਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਦਵਚ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਵਚ ਜਾ ਕੇ ਰਦਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਵਚ ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ ਰਦਹਣ

ਅਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲੋ -ਅਿੱ ਪ੍ ਦੌਰੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ

ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਫ਼ਰਸਟ
ੑ ਦੀ ਪ੍ਦਹਲ ਨੇ ਸਾਲ 2012

ਦਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ

ਗਰਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦਵਚ

ਲੋ ੜ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਪ੍ਵੇ।

ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ
ਸੁਰਿੱਦਖਅਤ

ਰਦਹਣ

ਦਵਚ

ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਪ੍ਦਹਲਾਂ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ…
Home First: When you need residential care…

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ

ਹਰ ਦਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱ ਖਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੀਚਾ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਦਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤ ਜਾਵੋ ।

ਪ੍ਰਤੋ
over…

