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ਰੀਮਾਈਡਂਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿ, ਦੋਸਤ, ਅਤੇ 
ਹੋਿ ਸਰਹਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸਾ ਸੁਆਗਤ ਹੁੰ ੁਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਿਨ ਲਈ 
ਕਾਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾ ੁੰਨ  ਦੱਸੋ ਰਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਵਅਕਤੀ ਨੁੰ   ਰਲਆ ਿਹੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੁੰ  ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੱਦ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜੁੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੁੰ  ਕਾਲ ਕਿੋ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ੁ ਨ  ਮੁੜ ਤਰਹ ਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾ । 

ਫੋਨ: 604-549-6300 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਿੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਲਈ ਚੁੰਗੀ 
ਤਿਹਾਂ ਅੁੰਗਿੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸੇਵਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਭਾਸੀਏ ੁੰਨ  ਬੁੱ ਕ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ। 
ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਗੁਪਤ ਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਡਨੀ ਿੇਅਰ ਸ ਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਰਨਾ 

gkofezr 
wkb dh nzvorqkT[Av gkofezr fty/ 4 xzN/ dh w[|s 
gkofezr T[gbZpX j?. 6t/A n?t/fBT{ tZb'A gqt/P 
eo'. 

ਜਨਤਿ ਆਵਾਜਾਈ 
gpfbe NqKfIN okjhA ;"yh gj[zu .
6t/A n?t/fBT{ ns/ 6thA ;NqhN d/ p; ;Nkg s/ u[ZeD 
ns/ SZvD bJh ;j{bs.p;K  j/m fby/ ;ekJh Nq/
B ;N/PBK s/ iKdhnK ns/ T[E'A ubdhnK jBL 



o"fJb f;Nh r[odk d/yGkb e/Ado gos'HHHH 
Royal City Kidney Care Centre over… 

ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ? 
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ੁੰਨ  ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਿੱਖਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਿਰਦਆਂ ਨੁੰ   ਰਜੁੰ ਨਾ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁੰ ਮ 
ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਿਦੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ੁੰਨ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
- ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਿਦੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ

ਤਿਲ ਪਦਾਿਥ ਚੁਣਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਿਨਾ

- ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਨਾ
- ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ
- ਗੁਿਰਦਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਿੇ ਰਸਖਾਉਣਾ

ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਫੇਿੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਡਨੀ ਕੇਅਿ ਟੀਮ ਦੇ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ੁੰਨ  ਰਮਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ 
'ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ੂੰਨ  ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਸ ੱਚ ਸਰਗਰਮ 
ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ? 
ਯੂਕਨਟ ਿਲਰਿ 

 

▪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਰਨਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੁ ਧ  ਿਕਦਾ ਹੈ।

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਅਤੇ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਿਕਦਾ ਹੈ।

▪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ
ਸੁੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਦਾ ਹੈ।

▪ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਿੋਤਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦਾ

▪

▪

▪

▪

ਹੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲੀ ਫੇਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ 
ਕਤਆਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
ਫਾਰਮ 

 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਾਿਮਾਂ ਨੁੰ   ਭਿੋ।
 ਇਹਨਾਂ ਫਾਿਮਾਂ ਨੁੰ   ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਫੇਿੀ ਲਈ

ਰਲਆਓ।
ਦਵਾਈਆਂ 
 ਉਹ ਸਾਿੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਵਟਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹਿਬਲ

ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਰਲਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਮਾਨ ਰਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੈ ਿਹੇ ਹੋ।

ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ 
 ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਫੇਿੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਰਦਨ

ਪਰਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਨਯਤ ਖ ਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ।
ਪਛਾਣ 
 ਆਪਣਾ ਬੀ ਸੀ ਸਿਰਵਰਸਜ ਕਾਿਡ ਜਾਂ ਆਪਣਾ

ਬੀ ਸੀ ਕੇਅਿ ਕਾਿਡ (ਰਨਿੱਜੀ ਰਸਹਤ ਕਾਿਡ) ਅਤੇ
ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਰਲਆਓ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾ ੁੰਨ  ਰਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ! 

ਨਰਸ
▪ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਿਦੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਨਿਗਾਨੀ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਕਿਜ ਿਾਰਿਜਰਤਾ

ਡਾਇਟੀਸੀਅਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ ਰਨਿਗਾਨੀ 
ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਿਤਲ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਨ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਨੁ   ਰਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈ ਫਰੋਲਕੋਜਸਟ (ਰਕਡਨੀ ਡਾਕਿਟ)
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਿਰਦਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੁ ਧਤ  ਡ ਾਕਿਟੀ 
ਮੁੱਰਦਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ
ਆਪਣੀ ਰਕਡਨੀ ਕੇਅਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ 
ਸੁ ਭ ਾਲ  ਰਵ ੱਚ ਿਸਿਗਮੀ ਨਾਲ ਰਹਸੱਾ ਲਓ।




