
ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ, 
ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ, ਸਾਰੇ 
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ 
ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੰਦਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ
ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਹੈ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕਾਰਡ ਕਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਕਲਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।

ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

 1300 007 227

 1300 008 227

 PO Box 2274, Runcorn Qld 4113

 acp@health.qld.gov.au

 mycaremychoices.com.au

ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ 
ਪਲੈਨਨੰਗ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਨਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਗਾਊਂ ਨਸਹਤ ਨਨਰਦੇਸ਼ (ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਨਿਵ) 
(Advance Health Directive)

ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਕਲਆਂ   
ਨੰੂ ਕਬਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਵਸੇਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ 
ਕਨਰਦੇਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ 
justice.qld.gov.au ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਥਾਈ ਮੁਖਨਤਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਿਾਰਨੀ) 
(Enduring Power of Attorney)

ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਨਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀ/ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ justice.qld.gov.au ਕਵਖੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਆਨ (ਸਿੇਿਮੇਂਿ ਆਫ ਚੋਇਸਜ਼) 
(Statement of Choices)

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ    
ਅਤੇ ਕਵਸਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਕਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਕਰਆਂ ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ mycaremychoices.com.au
ਕਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ (ਜੀਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ 
ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਕਵੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰੀ ਘੰਕਟਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

13 14 50 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

•  ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸਾ ਦੱਸੋ

•  ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ
1300 007 227 ਉੱਤੇ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ 
ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ੍ਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਆਪਣੀ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਓ

mycaremychoices.com.au

Punjabi



ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਿੰਦੀ  
ਕੀ ਹੈ? 

ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਭਕਵੱਖ ਦੀ ਕਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਇਹ 
ਗੱਲਾਂ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

 •  ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

 •  ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ, ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ, 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਵਕਲਕਪਕ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ

 •  ਕਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਕਲਖਣਾ।

ਵਸੀਹਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਂਗ, ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਭਕਵੱਖ ਲਈ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਕਹੱਸਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਕਉਂ ਿਨਾਉਣੀ ਹੈ?
ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ  
ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ:

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਲਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

•  ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ 
ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

•  ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਸੰਕਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ?  
ਪੜਾਅ 1 – ਨਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਕਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸਕਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਆਪਣੀਆਂ ਭਕਵੱਖ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ:

 •  ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਕਕ ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਇਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

 •  ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ 
ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

 •  ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ/ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ 
ਬਣ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪੜਾਅ 2 – ਨਰਕਾਰਡ ਕਰੋ
ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਨੰੂ  
ਕਰਕਾਰਡ ਕਰੋ:
  

          •  ਅਗਾਊਂ ਕਸਹਤ ਕਨਰਦੇਸ
 •  ਸਥਾਈ ਮੁਖਕਤਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ)
 •  ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਬਆਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਵੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ:  
mycaremychoices.com.au 

ਪੜਾਅ 3 – ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਕਵੱਚ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ:

 •  ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦਓ 
ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਜੀਅ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕਵਕਲਕਪਕ ਕਵਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ 
(ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਜੀ ਪੀ)

  ਅਤੇ

 •  ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕਾਰਡ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ (ਨਵਕਲਪਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ).

 •  ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ myhealthrecord.gov.au ਕਵਖੇ 
ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਕਰਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਪੜਾਅ 4 – ਸਮੀਨਖਆ
ਕਨਯਮਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। 




