Punjabi

ਮਾਨਸਿਕ ਿਵਾਿਥ ਕੰ ਨੂਨ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਿਕਾਰ - ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ (ਿੀਟੀਓ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਆਦੇਸ਼ (ਸੀਟੀਓ) ਹੇਠ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਗੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਸਕ
ਸਵਾਸਥ ਰੋਗੀ ਪਰਤੀਸਨਧ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਕ ਇਹ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਨੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱ ਥੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ
ਰੱ ਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਮਾਨਸਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰ ਨਨ ਹੇਠ ਸੀਟੀਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਰਸਹੰ ਸਦਆਂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੀਟੀਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸਚਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਤਾਂਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀਓ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ
ਸੰ ਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਜਰਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਜਰਰਤਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਸਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜਵੇਂ
ਸਕ: ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ, ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਨਹਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਂ ਘਰ ਸਵੱ ਚ ਸਮਲਣ ਆਉਣ ਨੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਲੈ ਣਾ।

ਮਾਨਸਸਕ ਸਵਾਸਥ ਕੰ ਨਨ ਹੇਠ ਸੀਟੀਓ ਦੇ ਅਮਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜਹੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਅਸਧਕਾਰ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਇਨਹਾਂ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ।
ਿੀਟੀਓ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ, ਿੰ ਸ਼ੋਿਨ, ਨਸਵਆਉਣ, ਿਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਸਨਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰ ਸੀਟੀਓ ਉੱਤੇ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਸਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਸਹਮਤੀ ਜਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਸਜੱ ਥੇ ਸੀਟੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਕ:


ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਦਸਸਰਆਂ ਨੰ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਨਾ ਲੈ ਣ
ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਤੀਤ ਸਵਖਾਇਆ ਹੈ; ਅਤੇ



ਸੀਟੀਓ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਉਪਚਾਰਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਪਰਤੀਬੰ ਧਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਉਪਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।

Punjabi
ਜਦੋਂ ਸੀਟੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸੰ ਸ਼ੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਸਵਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰ,
ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸੀਟੀਓ ਨੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਧਕਾਰ
ਬਾਰੇ ਸਲਖਤ ਸਬਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਠਨਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਦੁਆਰਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਲਖਤ ਸਬਆਨ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਨਕਲ ਸਜਸ ਸਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਕ ਕੋਈ ਦਸਰੀ ਉਪਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਤੋਂ ਸਸਹਮਤੀ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਟੀਓ ਸਵੱ ਚ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਟੀਓ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਪਚਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਲਖਤ ਨੋਸਟਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।

ਉਪਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਸਸਆ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸੀਟੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਮਤੀ ਜਾਂ ਸਬਨਾਂ ਸਸਹਮਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਚਾਰ ਸਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ
ਤੁਹਾਨੰ ਸਸਹਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਟੀਓ ਹੇਠ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਪਚਾਰ ਠੋਸਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿੀਟੀਓ ਦੀ ਅਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਸਚਸਕਤਸਕ ਜਾਂ ਸਨਗਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੀਓ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱ ਚ, ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ: ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ; ਅਪਾਲਣਾ
ਦੇ ਪਸਰਣਾਮ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੌਲ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨੋ ਸਚਸਕਤਸਕ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਸਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਪਸਰਣਾਮ।
ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਅਸਿਕਾਰ

Punjabi
ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸੀਟੀਓ ਨੰ ਰੱ ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਨੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਸੀਟੀਓ ਨੰ
ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਸੀਟੀਓ ਨੰ ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਨਸਵਆਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਸਰੀ ਵਾਰ ਨਸਵਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦ ਤਕ ਸੀਟੀਓ
ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਨਸਵਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵੀਊ
ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਸਰਵੀਊ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਦ ਤਕ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਸਚੰ ਤਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਕ ਸੀਟੀਓ ਹੇਠ
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦਸਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰ ਖਤਰੇ ਸਵੱ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਨਰਨੇ ਦਾ ਕੁਈਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਿਿਾਰਨ ਅਸਿਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੰ ਸਰਵੀਊ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਸੀਟੀਓ ਦੇ ਅਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸਕਸੇ ਸੁਸਵਧਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰ ਨਨ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਮਤੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਗਆ
ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਵਾਸਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਚੰ ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ, ਸੀਟੀਓ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਮਾਨਸਿਕ ਿਵਾਿਥ ਰੋਗੀ ਪਰਤੀਸਨਿ ਨਾਲ
780.422.1812 ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਟ ਲਾਈਨ 310.0000 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ।

