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ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਕਕਸ ਲਈ ਹੈ? 

ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸ ੇਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਵ ਿੱ ਖੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦ ੇਹਨ। ਹਰ 

ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਮਤੌ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨ ੰ  ਸਭ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ  

ਅਟਿੱਲ ਹੈ।  
ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੰ  

ਅਵਭਵ ਅਕਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ 

ਤ ਸੀਂ ਭਵ ਿੱ ਖ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਸੈਲੇ ਲੈਣ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾ ੇ।  
ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਸਮਝਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਜੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਵ ਿੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 

ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਨਾ ਦਿੱਸ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਤਰਫੋ ਉਹ ਦਿੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਅਤ ੇਦਸੋਤਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਤਸਿੱਲੀ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕ ਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 
 

ਇਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੈ; ਇਹ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਤ ਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ 

ਨ ੰ  ਵਦਖਾ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਖਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤਾਬਚ ੇਨ ੰ  

ਵਜੰਨੀ  ਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫਸੈਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਇਸ ਵਕਤਾਬਚ ੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਲਖਣਾ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਦਿੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਵਡੰਗ 

ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ - ਅਿੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
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ਪੂਰਾ ਨਾਾਂਮ:  

ਲੋਕ ਮੈਨੂੂੰ  ਬੁਲਾਉ ਾਂਦ ੇਹਨ:  

ਪਤਾ:  

 ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫੋਨ:  ਮੋਬਾਈਲ:  

 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਕਸ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦ ੇਹੋ? 

ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 

ਤ ਹਾਡ ੇਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
1. ਨਾਾਂ: 

 ਕਰਸ਼ਤਾ  

ਪਤਾ:  

 ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫੋਨ:  ਮੋਬਾਈਲ:  

 

2. ਨਾਾਂ: 
 ਕਰਸ਼ਤਾ  

ਪਤਾ:  

 ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫੋਨ:  ਮੋਬਾਈਲ:  

 

ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. 

ਨਾਾਂ:  

ਪਤਾ:  

 ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫੋਨ:  ਘੂੰਕਟਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ:  

 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੂੰ ਬਰ 

ਨਾਾਂ:  

  

  

  

ਤ ਹਾਡੇ  ੇਰ ੇ 
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ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕਨੱਜੀ ਪਸੂੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਾਂ 
ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਖ ਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ? ਇਸ 

ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਸ ੇ ੀ ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰੋ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 

ਜੋ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜ ੋਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੀ ਹੈ? 

ਨਾਾਂ:  

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਸ਼ਤਾ:  

ਪਤਾ:  

 ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫੋਨ:  ਮੋਬਾਈਲ:  

 

1. ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼਼ੌਕ ਜਾਾਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀ ਾਂ ਅਨੂੰ ਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹੋ? 

2. ਕਕਸਨੇ ਕਕਸ ੇਕਨਰਭਰ ਲੋਕਾਾਂ (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ? 

3. ਜ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਕਚੂੰਤਤ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਕਕਵੇਂ ਮਕਹਸੂਸ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ? 

4. ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਕਵੱਖੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਲੋੜਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਕੀ ਕੋਈ ਧਾਰਕਮਕ ਜਾਾਂ ਮੱਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਰੀਤੀ ਕਰਵਾਜ਼ ਹਨ, 

ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ? 

ਭਾਗ 1: ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਹੈ? 
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5. ਕੀ ਇੱਥ ੇਕੁਝ ਤਰੀਕ ੇਜਾਾਂ ਕਦਨ ਹਨ ਜ ੋਤੁਸੀ ਾਂ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਰਦ ੇਹੋ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਨਹਾਉਣਾ, ਕਤਆਰ 

ਹੋਣਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ? 

6. ਜ ੇਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਜਗ੍ਾ ਹੈ 

ਕਜੱਥੇ ਜਾ ਕ ੇਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਮਲੇਗੀ? 

7. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਕੱਥ ੇਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ? 

 
ਪਕਹਲੀ ਪਸੂੰਦ: 

ਦਜੂੀ ਪਸੂੰਦ: 

8. ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਚੂੰਤਾ ਸਤਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਕਜਸ ਦ ੇਹੋਣ 

ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 
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ਸੈਕਸਨ 1 

9. ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਕਚਆ ਹ ੈਕਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਸੂੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ?ੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 ਜ ੇਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵ  ਸਥਾ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਅਤ ੇਵਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?) 

 ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹ?ੋ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇ 

 

10. ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਅੂੰਗ ਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਰਕਜਸਟਰ ਕਰਨਾ 

ਪਵੇਗਾ: 

 bit.ly/36YP3Fq 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵ ਚਾਰ 

11. 118 ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ                ਹਾਂ                     ਨਹੀਂ 

 ਜ ੇਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਵਕਿੱਥ ੇਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ? 

  

 

 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ:https://www.gov.uk/make-will 

12(A) ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਲਾਸਕਟੂੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ੇਕਵੱਤੀ ਮਾਮਲੇ) ਜਾਾਂ ਇੱਕ ਐਾਂਕਡਊਕਰੂੰਗ ਪਾਵਰ 

ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ* ਕਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹ?ੈ ਹਾਂ                       ਨਹੀਂ 
 

ਜ ੇਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪ ਰਨ ਸੰਪਰਕ  ੇਰ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ:ੋ 

 

 

 

 

 

 

 

* ਜ ੇਤ ਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਵਂਡਊਵਰੰਗ ਪਾ ਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ  ੀ  ੈਧ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਲਾਸਵਟੰਗ ਪਾ ਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਸਰਫ਼ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਮਾਮਲੇ) ਦੀ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ  ਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

http://bit.ly/36YP3Fq
https://www.gov.uk/make-will
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ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵ ਚਾਰ 

12(b) ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਕਸ ੇਨੂੂੰ  ਲਾਸਕਟੂੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਭਲਾਈ) ਕਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? 

 ਹਾਂ                    ਨਹੀਂ    ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪ ਰਨ ਸੰਪਰਕ  ੇਰ  ੇਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 

  

 

 

 

 

 

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥ ੇਜਾਓ: 

bit.ly/375B8gW 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਕਟੂੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਕਸਹਤ 

ਅਤ ੇਭਲਾਈ) 

ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਕਟੂੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜ਼ਮੀਨ 

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ੇਕਵੱਤੀ ਮਾਮਲੇ) 

ਨਾਾਂ:  ਨਾਾਂ:  

ਪਤਾ:  ਪਤਾ:  

ਪੋਸਟਕੋਡ:  ਪੋਸਟਕੋਡ:  

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ:  

ਮੋਬਾਈਲ:  ਮੋਬਾਈਲ:  

ਸੈਕਸਨ 1 

http://bit.ly/375B8gW
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1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ “ਕਾਰਡੀਓ ਪੁਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ 

(ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ’ੋ ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ? ਹਾਂ    ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨ੍ਾਾਂ ਕਰਦਾ ਕਨੂੂੰ ਨੀ ਐਡਵਾਾਂਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਬਲੱਡ ਟਰਾਾਂਸਕਫਊਜ਼ਨ ਜਾਾਂ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਮਨ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤ)ੇ? ਹਾਂ   ਨਹੀਂ  

             ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖ:ੋ bit.ly/2OuQDbx 

3. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲਾਨ ਜਾਾਂ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ 

ਕਸਫਾਕਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾਾਂਸ਼ ਪਲਾਨ (ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ? ਹਾਂ    ਨਹੀਂ  

ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਿੱ ਥ ੇਰਿੱ ਵਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

4. ਹੁਣ ਅਤ ੇਭਕਵੱਖ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰ ੇਕਕਹੜੀ ਕਚੂੰਤਾ ਹੈ? 

5. ਕੀ ਇੱਥ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਜਸਦਾ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

ਜ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਕਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ 

ਕਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਾਂ ਕਡਸਕਟਿਕਟ ਨਰਸ ਨਾਲ। 

ਸੈਕਸਨ 2: ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 

http://bit.ly/2OuQDbx
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ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 
 

1. ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵਦਖਾਓ ਉਦਾ. ਤ ਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਨਰਸ ਉਹ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ 

ਵਕਸੇ  ੀ ਪਰਸਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਣੇ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਅਤੇ ਤ ਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕ ਝ  ੀ ਸਪਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਪ ਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 

ਨ ੰ  ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇ ੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
2. ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਸਮਝਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ। 

3. ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵਕਤੇ ਸ ਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖੋ। ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਦਿੱਸੋ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਨ ੰ  ਵਕਿੱਥੇ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
4. ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ 

ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਿੱਪ-ਟ -ਡਟੇ ਹਨ। ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਵ ਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਹਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਇਹ 

ਸਮੀਵਖਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। 

 

ਇਹ ਸ਼ੌਖਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਜੀਓ। 

ਸੈਕਸਨ 2: ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 
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ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਕਕ ਇਹ ਮੇਰੀਆਾਂ ਇੱਛਾਵਾਾਂ ਹਨ: 

 
ਨਾਾਂ: …………………………………………………………….. 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪੋ 

 
ਹਸਤਾਖਰ: ………………………………………………………. ਕਮਤੀ: ………………………... 

 

 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੱ ੇਕਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰ ੇਦੀ ਤਰੀਕ:  

ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਕਵਚਾਕਰਆ: 
 

 

ਸਮੀਕਖਆ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਬਦਲਾਅ? 

  

 

 

ਜੇ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: 

ENGLAND.YHSCN@nhs.net 

ਵ ਸਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਜਬ ਤਡਬਲਯੂਵਾਈਐਚ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕਅੇਰ ਯੋਜਨਾ 

mailto:ENGLAND.ਵਾਈਐੱਚਐੱਸਸੀਐੱਨ@ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ.ਐੱਨਈਟੀ


ਨਾਮ: 

ਪਤਾ: 
 

ਜਨਮ ਤਰੀਕ (ਵਮਤੀ /ਮਹੀਨਾ/ ਸਾਲ): 

ਅਿੱਜ ਦੀ ਮੀਤੀ: 

ਵਪਆਰ ੇਡਾਕਟਰ, 

ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਾਂਸ ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵ ਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰ ੇਵ ਚਾਰ  ਟਾਂਦਰ ੇਕਰਦਾ ਵਰਹਾ ਹਾਂ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਿੱ ਤਾ ਦਿੱ ਸੋ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਤਾ ਦਿੱ ਸੋ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ਮੈਂ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ/ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵ ਚਾਰ  ਟਾਂਦਵਰਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਮੇਰ ੇਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡਾਂ 
ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ੇਤਾਂ ਵਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਵ ਿੱ ਖ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਿੱਕ ਪਹ ੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
(ਆਪਣੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਵ ਕਲਪਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਵਜੰਨੇ ਵਟਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੋਕਰੋ) 

ਮੈਂ ਢ ਕ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜ ਦਾ ਵਬਮਾਰੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਵ ਿੱ ਖ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ) ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵ ਸਵਤਰਤ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਕਾਰਡ (ਐਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪੇਸ਼ੇ ਰਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਵਟਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਸੇ ਾ ਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ 
ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਹਾਂ।  

ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਸਸਟਮ (ਈ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਇਲੈਕਟਰਾਵਨਕ ਐਡ ਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਟੈਮਪਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਹਾਂ। 
 

ਕਵਅਕਤੀ, ਕਜਸ ਨੂੂੰ  ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ/ਦੇਖਦੀ ਹਾਾਂ, ਉਹ ਹ:ੈ 

(ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਾ੍ਾਂ ਜਾਣਦਾ(ਦੇ) ਹ ੈਅਤ ੇਸਮਝਦਾ ਹ ੈਕਕ ਮੇਰ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਕੀ ਹ:ੈ 

(ਨਾਮ, ਵਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ  ਰੇ ,ੇ ਜ ੇਉੱਪਰ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ):…………………………………………. …………………………….........................….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਇਿੱਕ ਐਡ ਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਮੈਂ ਭਵ ਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਹਰੋ 

 ੇਰਵ ਆਂ ਬਾਰ ੇਵਲਵਖਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ (ਸਥਾਨ)ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ ਹੈ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ਕੋਂਟ. 
 

ਪੰਨਾ 11 ਦਾ 10 

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ 

ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ 

ਤ ਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈਤਾਂਵਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਜੀ.ਪੀ. ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਬਾਰ ੇਦਿੱਸ ਸਕੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ 

ਮਰੀਜ਼ ਵਰਕਾਰਡ ਨ ੰ  ਅਿੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 



ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਿੱਤ ਦੇ ਰੀਤੀ ਵਰ ਾਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰ ੇਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ੇਰ ੇ ਦਿੱ ਸੋ): 

.................................................................................. ………..…...................................................................................……..………..………..………... 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਇਿੱਕ ਲਾਸਵਟੰਗ ਪਾ ਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਆਵਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ 

ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 
ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ  ਰੇ  ੇਜਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਕੀਲ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਵਦਓ ਜ ੇਯਕੀਨ ਨਹੀਂ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

................................................................................... ………..………..………..………..………..................................................................................... 

 

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਮੰਵਨਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਹਾ ਵਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ: 

ਮੇਰਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਥਾਨ 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਹਾਸਵਪਸ       ਹੋਰ 

 

ਜ ੇਹੋਰ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ੇਰ  ੇਵਦਓ: ................................................................................. 

 

ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਹ ਾਂ ਕਰਦਾ ਕਨ ੰ ਨੀ ਐਡ ਾਂਸ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵਲਵਖਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ 
ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਇਸ ਪਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸਪ ਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਕਾਰਡੀਓਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹਣੋ ‘ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਪ ਲਮੋਨਰੀ ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਿੱਛਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 
ਮੇਰ ੇਕੋਲ ‘ਰੀਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ’ੋ (ਡੀ.ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ  ਿੱਲੋਂ 
ਹਸਤਾਖਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ਵਪਆ ਹੈ (ਸਥਾਨ): 

........................................................................................ 

...................................................................... ......................................................................................................... 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ, ਪਵਰ ਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ ੋਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਨ: 

................................................................................... ............................................................................................ 

................................................................................... ............................................................................................ 

 

ਮੇਰ ੇਕੋਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਪਲਾਨ (ਆਰ.ਈ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇ ਰ  ਿੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱ ਥੇ ਵਪਆ ਹੈ (ਸਥਾਨ): 

................................................................................... ...................................................................... .................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .............................. 
ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ, ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ ੋਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹਨ: 

................................................................................... ...................................................................... ..................................... 

................................................................................... ...................................................................... ..................................... 

ਹੋਰ ਢ ਕ ੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ: ................................................................................... ............................................................................. 
................................................................................... .............................. .............................. .............................................. 

................................................................................... .............................. .............................. .............................................. 

................................................................................... .............................. .............................. ............................................. 

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇ ਾ ਵ ਿੱ ਚ 

 

 

(ਹਸਤਾਖਰ) 11 ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਪੰਨਾ 11 


