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How do I start conversations? 
ਮ� ਗੱਲਬਾਤ ਿਕਵ� ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ�?  

ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲ� ਕਰਨੀਆਂ ਅਸਾਨ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆ।ਂ  

ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

• ਖ਼ਬਰ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਲੱਭੋ:  

“ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ 

ਵਾਲ਼ੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜ ੇਬਾਰੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨ�  ਮੈਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ 

ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹਨ� ਚੀਜ਼� ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ 

ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ। ” 

• ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:  

“ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਅਿਹਮ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮ� ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ/ਚਾਹੰੁਦੀ ਹ�। ” 

• ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਿਵੱਚ� ਿਮਸਾਲ ਲੱਭੋ:  

“ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫ਼��ਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮ� ਲਈ 

ਕੋਮਾ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ?ਮੈਨੰੂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ 

ਵ�ਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ-

ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ” 

Where can I learn more about this? 

ਮ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੋ ਿਕੱਥ� ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

ਸਾਡੀ ਐਡਵ�ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਿਨੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਿਨੰਗ 

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜ� ਿਵਿਜ਼ਟ ਕਰੋ: 

• 1-877-825-5034 

• advancecareplanning@fraserhealth.ca 

• www.fraserhealth.ca/acp 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੂਹਰਲਾ ਕਵਰ ਲੌਰਾ ਗੈਸਪਰਡ ਵੱਲ� ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਇਸ ਨੰੂ www.Flaticon.com ਤ� ਫ਼�ੀਿਪਕ ਰਾਹ�  

   ਆਇਕਨ ਤਸਵੀਰ� ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ  
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ਪਲੈਿਨੰਗ  

ਤਹੁਾਡ ੇਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ                                 
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Advance Care Planning 

ਐਡਵ�ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਿਨੰਗ 
Advance Care Planning 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਸਹਤ      

 ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? 
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Planning for Your Future Health Care: Advance Care Planning ਉਲਟ…ੋ 

What is Advance Care Planning? 
ਐਡਵ�ਸ ਕਅੇਰ ਪਲੈਿਨੰਗ ਕੀ ਹੈ? 

ਐਡਵ�ਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਿਨੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਿਹਮ 

ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਿਦਨ 

ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ� 

ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ� ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 

ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 

ਇੱਛਾਵ� ਜ� ਿਹਦਾਇਤ� ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰਨਾ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਲਈ 

ਨਹ� ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ� ਤੁਸ� 

ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਅਿਹਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

ਮ� ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਿਕਵ� ਬਣਾਵ�? 
ਇੱਥੇ 5 ਪੜਾਅ ਹਨ। 

1. ਸਚੋ,ੋ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਸਾਰਥਕ 

ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਿਲਆ�ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਿਕਵ� 

ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

2. ਜਾਣ,ੋ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ 

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਜਾਣੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ 

ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਕਵ� 

ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਜਾਣੋ ਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ� ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 

 

 

3. ਫ਼ਸੈਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� 

ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚੋ 

ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਇੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

4. ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹਨ, ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮਕਸਦ 

(ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਰੀਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕਵ� 

ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ� 

ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਿਹਮ ਕੌਣ ਹੈ – ਪਰ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਸਦੇ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹ� ਚੱਲੇਗਾ। 

5. ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ�, ਟੀਿਚਆਂ, ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 

ਿਵਚਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਨੰੂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਆੱਡੀਓ 

ਜ� ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾੱਰਿਡੰਗ ਵਜ� ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹਨ, ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਥ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ/ਵਾਿਲ਼ਆਂ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ� ਨਾਲ ਕਾੱਪੀਆਂ ਸ�ਝੀਆਂ ਕਰੋ। 

 
 

What is a Substitute Decision Maker? 
ਤੁਹਾਡੀ ਥ� ਫ਼ਸੈਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ/ਵਾਲ਼ੀ ਕੀ ਹੈ?  

ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ 

ਅਿਜਹਾ ਮਰਦ/ਔਰਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼� ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਲਏਗਾ/ਲਏਗੀ। ਤੁਸ� ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ 

(Representation Agreement) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ 

ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ�  ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਵੱਲ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ (Temporary 

Substitute Decision Maker list) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰ�-ਕੀਮਤ�, ਇੱਛਾਵ� 

ਅਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਹ� ਦੱਸਦੇ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਪਤਾ 

ਨਹ� ਚੱਲੇਗਾ। 

Why do I need to talk about this to others? 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰਨ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਕ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਅੱਜ ਉਹਨ� ਲੋਕ�, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਿਹਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਮ� ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥ� 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ (ਵਾਲ਼ੇ) ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਰਹੇਗਾ। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨ� ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ 

ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੋਚ ੋ ਿਸਖੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ੋ 
ਿਰਕਾੱਰਡ ਕਰੋ 


