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ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ) ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ 
ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਿਲ 
ਮਦਲਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮਜਸ ਨੰੂ ਸੇਧ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ  ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, 
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਅਮਧਆਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚ 
ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿਦਰਦੀ ਪੂਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਅਤੇ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਸ 
ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕਮਿਉਨਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 115 ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਆਦਾ 
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਿੀਰ ਇਮਤਹਾਸ ਹੈ ਜੋ 
ਮਕ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦ੍ਰੜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਿਤਾਂ `ਤੇ ਆਧਾਮਰਤ ਹੈ ਮਜਨ੍ਾਂ ਨੇ 
ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਾਮਰਆ।    

ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਰਾ ਦੀਆਂ ਆਿ ਸਰਗਰਿੀਆਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿਰੱਥਾ ਮਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੰਿ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ `ਤੇ ਕੰਿ 
ਕਰਨਾ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮਧਆਨ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਿਾਹੌਲ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ `ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
ਮਵਚ ਮਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਹੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਲਜੁਲ ਮਵਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ 
ਜਾਣ ਮਵਚ ਿਦਦ ਲਈ ਆਤਿ-ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਤੁਸੀਂ ਮਕੰਨਾ ਸਿਾਂ ਰਹੋਗੇ?
ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਹਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਮਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਉਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਹੜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਲਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਕ ਸਿੇਂ ਦੀ ਔਸਤਨ 
ਲੰਬਾਈ ਮਕੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ   

ਸਟਰੋਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ 
ਸਿਰੱਥਾ ਮਵਚ ਆਿ  
ਕਿੀ ਆਈ ਹੈ

5-6 ਹਫਤੇ

ਅੰਗ ਕੱਮਟਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਚੂਲਾ ਟੁੱਮਟਆ ਹੈ 4 ਹਫਤੇ ਤੱਕ

ਗੋਡਾ ਜਾਂ ਚੂਲਾ ਬਦਮਲਆ ਹੈ 2-3 ਹਫਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਹਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਾ ਜਾਂ 
ਮਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ  
ਟੀਿ (ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ) ਨਾਲ ਮਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਰਗਰਿ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ ਿਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਆਉ:

 9 ਆਰਾਿਦੇਹ ਅਤੇ ਮਿੱਲੀ ਮਫਮਟੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਜਵੇਂ ਮਕ 
ਜੌਮਗੰਗ ਪੈਂਟਾਂ, ਮਨੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ

 9 ਜੁਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪੰਮਜਆਂ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਬੂਟ

 9 ਪਜਾਿੇ

 9 ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਘੀ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼, ਟੱੁਥਪੇਸਟ, ਡੀਔਡੋਰੈਂਟ, 
ਿੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰ, ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰ 
ਅਤੇ ਸ਼ੇਮਵੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

 9 ਘੜੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਲੌਕ

 9 ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਯੰਤਰ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋ)

 9 ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ (ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਮਰਆਂ ਮਵਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ 
ਹਨ), ਦੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ

 9 ਪੈਸੇ (ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਮਸਰਫ 5 ਡਾਲਰ ਹੀ ਰੱਖੋ)

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਿਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਆਦਾ  
ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖੋ।

ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ  
ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਡੈੱਸਕ `ਤੇ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ  

ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਬੈੱਡ ਦੇਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 
ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਮਨਟ ਮਵਚ 
ਦਾਖਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਇਕ ਬੈੱਡ 
ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਰਦ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਔਰਤ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਰਾ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਜਹੇ ਸਿੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ 
ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਰੇ ਮਵਚ ਮਲਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਮਜਵੇਂ ਖਾਸ ਸਾਜ਼-ਸਾਿਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਸਹਤ ਮਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ)। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਰੇ ਮਸਰਫ 
ਖਾਸ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਿਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।      

ਇਲਾਜ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਵਉਂਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਾਜੀ 
ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਮਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਚੱਟੇ 
ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਮਲਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਲਸਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਲਸਟ ਹਾਲਵੇਅ ਮਵਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਕਉਂਮਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਲਸਟ ਪੜ੍ਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਮਵਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ 
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮਕਸੇ ਿੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੇਂ 
ਮਸਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਮਦਉ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 
ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵੀਕਇੰਡਾਂ ਜਾਂ ਛੱੁਟੀ 
ਵਾਲੇ ਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ
ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ 
ਮਸਹਤ ਿਾਹਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਮਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ 
ਨਾਲੋਂ  ਮਜ਼ਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਹੇ ਇਲਾਜ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਮਜਹੜੇ 
ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਮਦੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਸਟਾਫ 
ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼  ਕਮਹੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਕਸਿਾਂ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸ ਮਕਸਿ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ 
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲ ਮਵਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਕ ਵਾਧੂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਮਵਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਕਵਰ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਮਵਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਮਸੱਧੇ 
ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵੀਕਇੰਡ ਅਤੇ ਡੇਅ ਪਾਸ
ਇਕ ਮਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਰਮਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਪਾਸ ਮਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ 
ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾਂ `ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ/ਵੀਕਇੰਡ ਪਾਸ ਲਈ ਕਮਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਪਾਸ ਦੇ ਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਦਨ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ 
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼-ਸਾਿਾਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਮਰਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਡੈੱਸਕ `ਤੇ ‘ਲੀਵ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਬੁੱਕ’ `ਤੇ 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰਮਹਣ-ਸਮਹਣ
ਖਾਣੇ
ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਮਵਚ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਵਲੋਂ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਮਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 
ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਮਵਚ ਹੀ ਰਹੋ।
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਮਣਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸਮਿਆਂ `ਤੇ ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਨੰੂ 
ਆਉ:

• ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ
• ਦੁਪਮਹਰ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ
• ਸ਼ਾਿ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ

 
ਚਾਹ-ਪਾਣੀ
ਿੇਨ ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਮਵਚ
(ਰੀਹੈਬ 2 ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ)।
ਠੰਿਾ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੁੱਧ  
ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਮਵਚ ਿੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕਫੌੀ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ:ੈ ਸਵਰੇ ਦ ੇ7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਵਰੇ ਦ ੇ9 ਵਜ ੇਤਕੱ
ਮਬਸਕੁਟ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 
 ਸ਼ਾਿ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।

ਸ਼ਾਵਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਫਤੇ ਮਵਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਵਰ  
ਲੈਣ ਮਵਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਚਾਦਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ  
ਨੇੜੇ ਮਲਮਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿੇਂ

ਮਿਲਣ ਆਉੇਣ ਵਾਮਲਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਿ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਸੁਆਗਤ ਹੈ।

ਖਾਮਣਆਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ: ਸੀਿਤ ਥਾਂ ਅਤੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਮਖਆ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਮਕ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਮਵਚ ਨਾ 
ਆਉਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ 
ਟਰੇਅ ਮਲਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਫੇਟੀਰੀਆ ਮਵਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਤੁਹਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵਚ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਮਵਚ ਰਮਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਜਹਾ ਸਾਡੀ 
ਵੈੱਲਮਵਸ਼ਰਜ਼  ਈ-ਿੇਲ ਸਰਮਵਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਸ ਦਾ 
ਐਡਰੈਸ ਹੈ:
  wellwisheshf@providencehealth bc ca

ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਕਿਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਿੇਲ ਹਫਤੇ ਮਵਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਮਲਵਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੱਲਬਾਤ
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਝਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਵਚ ਿਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 
ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਸ਼ਾਮਰਆਂ ਨਾਲ ਸਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
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ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ
ਿਰੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ 
ਸਾਡਾ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਹੇਠਲੀ ਿੰਜ਼ਲ (ਲੈਵਲ 1) `ਤੇ ਸਮਥਤ ਹੈ।

ਖਾਮਣਆਂ ਦੀ ਸਰਮਵਸ ਸਵੇਰ ਦੇ  
 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਮਹਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੈਂਮਡੰਗ ਿਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਰਮਵਸ ਸਵੇਰ ਦੇ  
 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।    

ਚਰਚ ਸਰਮਵਸ
ਪੈਸਟੋਰਲ ਕੇਅਰ ਹਫਤੇ ਮਵਚ 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 
ਪੈਸਟੋਰਲ ਕੇਅਰ ਆਮਫਸ ਦੇ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਅਤੇ ਿਲਟੀਪਰਪਜ਼ 
ਰੂਿ (ਮਜਸ ਨੰੂ ਰੀਹੈਬ ਯੂਮਨਟ  
1 ਡਾਈਮਨੰਗ ਰੂਿ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ 
ਜਾਮਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨੀਲੇ ਬੁਲੇਮਟਨ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ 
ਮਲਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਪਲ ਤੀਜੀ ਿੰਜ਼ਲ (ਈ ਸੀ ਯੂ) `ਤੇ ਸਮਥਤ ਹੈ।

ਮਗਫਟ ਸ਼ੌਪ
ਮਗਫਟ ਸ਼ੌਪ ਸਾਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ ਮਵਚ ਹੈ।

ਖੁਲ੍ਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਆਿ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਹੈ:

 ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ -  
  ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਮਹਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 
 ਛਮਨਚਰਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ - 
  ਦੁਪਮਹਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਮਹਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ 
ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਰੀਹੈਬ ਯੂਮਨਟ ਦੇ ਪੱਛਿੀ ਮਸਰੇ `ਤੇ ਹੈ। 

ਸੈਂਟਰ ਮਵਚ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਕੰਮਪਊਟਰ, ਇਕ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ 
ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 
ਮਸਹਤ ਬਾਰੇ ਮਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਲਾਉਂਡਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਘਰ ਮਲਜਾਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਮਦੰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਡਰੀ 
ਸਰਮਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਡੈੱਸਕ `ਤੇ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਰਮਵਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।



ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੌਸਪੀਟਲ - ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਮਨਟ ਏ

ਦਰਦ
ਰੀਹੈਬ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਿ 
ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਆਦਾ ਮਹਲਜੁਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਹਤ ਲਈ, ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਲਈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਲਈ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ  
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਾਂ
ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਤੋਂ 60 
ਮਿੰਟ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਦ ਤੋਂ 
ਆਰਾਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰ 
ਇਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। 

ਮਕਹੜੀ ਦਵਾਈ?
ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਿ ਤਰੌ ̀ ਤ ੇਉਹ ਦਵਾਈ ਮਦਦੰੇ 
ਹਾ ਂਮਜਸ ਮਵਚ ਅਫੀਿ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ(ਇਸ ਨੂ ੰਨੈਰਕਮੌਟਕਸ ਵੀ ਆਮਖਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹ)ੈ। ਅਫੀਿ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਮਵਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਿ ਦੀ 
ਤਜ਼ੇ ਦਵਾਈ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਰੀਹਬੈਲੀਟਸ਼ੇਨ ਮਵਚ ਅਸੀਂ ਅਫੀਿ ਵਾਲੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆ ਂਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਦਦੰ ੇਹਾ ਂਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦ ੇਆਦੀ ਹਣੋ 
ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਮਜਵੇਂ ਮਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਘਟਦੀ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਿ ਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 

ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਿ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ `ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ 
(ਪਖਾਨਾ ਆਉਣ ਮਵਚ ਿੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ) ਆਿ ਗੱਲ ਹੈ।   

ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨ ਮਵਚ ਿਦਦ ਲਈ:
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਓ।
• ਆਪਣੇ ਥੈਰੇਮਪਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਰਤ 

ਕਰੋ।
• ਕਬਜ਼ ਲਈ ਮਜਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਨੇ ਮਦੱਤੀ ਹੈ 

ਉਹ ਲਵੋ।
ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਾ ਮਬਹਤਰ ਹੈ!

ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਮਡਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਿ
ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਡਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਿ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਡਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਿ ਮਵਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:
• ਹੌਲੀ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਾਂ ਲਵੋ।
• ਇਕ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੰਿ ਹੀ ਕਰੋ।
• ਮਜਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਧਆਨ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮਦਉ।
• ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠੋ।
• ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਉੱਠੋ।
• ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਿ ਕਰੋ।
• ਚੰਗੀਆਂ ਿਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉ ਮਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਤਲੇ 

ਮਤਲਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
• ਰਾਤ ਨੰੂ ਮਤਲਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾਉ। (ਇਹ 

ਅਸੀਂ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ।)
ਤੁਹਾਡਾ ਮਫਜੀਓਥੈਰੇਮਪਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ 
ਤੁਸੀਂ ਮਕੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮਹਲਜੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੜੇ੍ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਮਕ 
ਮਹਲਜੁਲ ਕਰਨ ਮਵਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਿਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਲਜੁਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਟੀ, ਵਾਕਰ, ਜਾਂ 
ਵੀਲਚੇਅਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6
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ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਹੈਬ ਟੀਿ
ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਕੇਅਰ ਟੀਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
ਟੀਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਮਰਵਾਰ ਟੀਿ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਹਤੱਵਪਰੂਨ ਿੈਂਬਰ ਹ।ੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ

ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਮਪਸਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਮਪਸਟ (ਓ ਟੀ) ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਮਸੱਖਣ ਮਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਮਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਓ ਟੀ ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਵਚ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਉਹ ਸਾਜ਼-ਸਾਿਾਨ ਹੋਵੇ ਮਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਰਮਹਣ ਲਈ 
ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਮਪਸਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਫਜ਼ੀਓਥੈਰੇਮਪਸਟ (ਪੀ ਟੀ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਿ ਵਾਂਗ 
ਮਹਲਜੁਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਕਰਨ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਲਜੁਲ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ 
(ਬੈਲੈਂਸ) ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰੋਗੇ।

ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਸਸਟੈਂਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਸਸਟੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਮਵਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀ ਟੀ ਜਾਂ ਓ ਟੀ 
ਵਲੋਂ  ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।   

ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਾਥੋਲੋਮਜਸਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਗਲਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ (ਮਜਸ 
ਮਵਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸਿੱਮਸਆਵਾਂ 
ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਾਥੋਲੋਮਜਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਟੀਿ
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਮਵਮਸਜ਼ ਟੀਿ (ਟੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਨ੍ਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ 
ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੀਹੈਬ 
ਟੀਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮਵਚਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੀਿ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 
ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ

ਕੇਅਰ ਏਡਜ਼ 
ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਅਰ ਏਡਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਨਹਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲ 
ਵਾਹੁਣਾ।

ਨਰਸਾਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਸਿੱਮਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾਬੂ 
ਮਵਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੇਂ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ 
ਮਵਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ
ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ (ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ) ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ‘ਮਫਜ਼ੀਐਟਮਰਸਟ’ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਮਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮਜਸ 
ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਮਵਚ ਖਾਸ 
ਟਰੇਮਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਆਿ ਤੌਰ 
`ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਯੂਮਨਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਯੂਮਨਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਰਮਸੰਗ ਯੂਮਨਟ ਦੇ ਕਲਰਕੀ ਕੰਿ ਦੇਖਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਡੈੱਸਕ `ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਮਜਹੜੀਆਂ ਮਵਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਉਨਟੀ ਦੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਕੋਲ 
ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨ ਮਵਚ ਛੱੁਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਫਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ 
ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
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ਪਾਸਟੋਰਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ
ਪਾਸਟੋਰਲ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਸਟੋਰਲ 
ਕੇਅਰ ਸਰਮਵਸ ਸਾਰੇ ਧਰਿਾਂ ਅਤੇ ਮਵਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿੁਤਾਬਕ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਹਰ 
ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਿਝਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਹਿੋ 
ਸਾਹਿਣੇ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਿੌਕੇ 
ਮਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਿ ਦੇ ਲੀਡਰ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾਇਟੀਸ਼ਨ
ਡਾਇਟੀਸ਼ਨ (ਖੁਰਾਕ ਿਾਹਰ) ਭੱੁਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, 
ਖਾਮਣਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਖਾਸ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮਸੱਮਖਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 
ਸਿੱਮਸਆਵਾਂ ਮਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਿੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਆਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ 
ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ `ਤੇ 
ਮਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ 
ਤਾਂ ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ (ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ) ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਜਵੇਂ 
ਮਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮਦ। ਮਜਨ੍ਾਂ ਮਨੱਜੀ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਮਰਵਾਰ 
ਕੋਲ ਘਰ ਨੰੂ ਭੇਜੋ। ਫਾਰਿਾਮਸਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੱਮਖਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ 
ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਮਰਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਮਰਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਰੀਹੈਬ ਯੂਮਨਟ ਮਵਚ ਿਨੋਰੰਜਨ 
ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਾਮਜਕ ਸਰਗਰਿੀਆਂ ਦੀ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਰਮਹਣ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੋਲ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸੀ ਡੀ/ਟੇਪ `ਤੇ ਮਕਤਾਬਾਂ, ਡੀ ਵੀ 
ਡੀਜ਼, ਗੇਿਾਂ, ਮਕਤਾਬਾਂ, ਿੈਗਜ਼ੀਨ, ਪੇਂਮਟੰਗ/ਡਰਾਇੰਗ/ਬੁਣਨ ਲਈ 
ਸਪਲਾਈ ਆਮਦ।

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਕੇ ਮਵਚ ਿਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵਸੀਮਲਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰਕਰੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਬੋਰਡ 
ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਕ ਿੇਨ ਡਾਇਮਨੰਗ ਰੂਿ ਮਵਚ ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੋਣਾ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਹੋ ਜਦੋਂ:

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਮਚਆਂ `ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ 
ਮਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਟਕਾਣੇ `ਤੇ 
ਿੁਕਵੀਂ ਿਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਮਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋਵੋ, ਜਾਂ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਦਨ ਮਵਅਕਤੀ ਲਈ ਬੋਝ ਵਾਲਾ ਸਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਮਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਕ ਘਰ ਲਈ ਮਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ  
ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ 
ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਮਰਵਾਰ 
ਦੀ ਰੀਹੈਬ ਟੀਿ ਨਾਲ ਿੀਮਟੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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