
ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਸਾਡ ੇਸ�ਝ ੇਇਕਰਾਰ Our Shared Commitments

''ਸਾਡੇ ਸ�ਝੇ ਇਕਰਾਰ'' ਫ਼ਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮਰੀਜ਼� ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ�ਿਤੱਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਡਾਕਟਰ�, 

ਮਰੀਜ਼�, ਗਾਹਕ�, ਵਸਨੀਕ�, ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨ�  ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਪਰਵਾਰ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ 

ਰੱਖਿਦਆ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵ� ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਸਾਡ ੇਸੰਬੰਧ� ਦਾ ਕ�ਦਰ ਿਬੰਦ ੂਹਨ ਜੋ ਸਾਡ ੇਮੇਲ 

ਿਮਲਾਪ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। 

ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤ ੇਤੁਸ� ਮੇਰੇ 

ਕੋਲ� ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ ਤੁਸ� ਮੇਰੇ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਇਹ 

ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਤਕਰੇ ਜ� ਭੇਦ ਭਾਵ 

ਤ� ਿਬਨ� ਆਦਰ ਅਤ ੇਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤ� ਕਰ�।  

ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦ ੇਿਵਤਕਰੇ ਤ� ਿਬਨ� ਸਭ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤ ੇਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤ� 

ਕਰ�।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਮਰਤਾ ਭਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰ�। 

 ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਅਤ ੇਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ� ਹਪੂਰਨ ਰਹ�ਗਾ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਢੁਕਵ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰ�। 

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਦਸ� ਿਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ 

ਸੰਭਾਲ ਜ� ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ� ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ ਿਦਆਂ ਤ� ਿਕ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ 

ਐਸਾ ਪਲੈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ� ਜੋ ਮੇਰੀਆ ਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਮਲਤ ਕਰ� ਤ� ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਲੈਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

ਅਤ ੇਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। 

ਮ� ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਪਲੈਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਅਪਣਾਵ� ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਿਸਹਤ 

ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਏ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵ�। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸ� ਿਕ ਮ� ਕੌਣ ਹ�, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤ ੇਮ� ਇੱਥ ੇਿਕਵ� ਤੁਹਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�।  

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਲੈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤ� ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ 

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛ�। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖ�। ਮ� ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਹੋਰ ਮਰੀਜ਼� ਅਤ ੇਮਿਹਮਾਨ� ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, 

ਸੰਪਤੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ�। 

** ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਹਕ/ਅਸਾਮੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਜ� ਨਹ�।  

ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਇਨ� � ਬੋਲੀਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕੋਰੀਅਨ (Korean), ਚਾਈਨੀਜ਼ ਿਸੰਪਲੀਫ਼ਾਈਡ (Chinese Simplified), ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ 

(Chinese Traditional), ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi), ਅਰਬੀ (Arabic) ਅਤ ੇਫ਼ਰ�ਚ (French)।    

Punjabi 
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