Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱ ਥੋਂ ਮਿਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ

“

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱ ਤਾ

”

“

ਮਾਪਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ:

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ
ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ

“



”

■

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ

■

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਕਰਮਚਾਰੀ

■

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ
ਵਧੇਰੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ

”

“

 ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਗੇ ਦਿੱ ਤੀ
ਨ
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: www.amhocn.org

ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱ ਟੀ ਲੈ ਣੀ ਠੀਕ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ

”

■

ਉ
 ਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ K10 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ NSW ਜਨਤਕ ਮਾਨਸਿਕ

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
■

ਉ
 ਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

■

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ APQ6 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

■

NSW ਹੈਲਥ NSWCAG ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗੀ।
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ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ
ਦੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ
(ਰਿਕਵਰੀ) ਅਤੇ ਕਿਸ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ?
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਦਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿਆਨ
ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱ ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ਕੀ ਹਨ?
■

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ ਹੋ?
■

■

ਨ
 ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ

■

ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਭਾਗ ਹੈ।
■

ਵ
 ੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ

■

ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱ ਠੇ ਮਿਲ ਕੇ

ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
■

ਇ
 ਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ

■

ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
■

ਜ
 ਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਅੰ ਦਰ

■

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
■

ਨ
 ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ

■

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NSW ਵਿੱ ਚ, ਇਹ ਕੈਸਲਰ 10 (K10) ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (APQ6) ਹੈ।

■

ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
■

ਨ
 ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।
■

ਨ
 ਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

■

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ K10 ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ ਚ
10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ
ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ
ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ

ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗਰਮ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ APQ6 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ,
ਕੰ ਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ NSW ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ K10 ਅਤੇ/ਜਾਂ APQ6 ਭਰਨ
ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ

ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰ ਕਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਚ। ਇਹ

ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਗ

ਮੁਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

■

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ K10
ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

■

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਵੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਵੈ-ਇੱ ਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾਂ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ ਹੋ।

ਅਤੇ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਵੱ ਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

■

■

■

ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ
ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਵੀਨਤਮ
ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ
ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

