
ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਗਾਊ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਜਹੀ ਪ੍੍ਰ ਜਕਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸ਼਼ੁ ਿੂ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਪੂ੍ਿੀ ਪ੍੍ਰ ਜਕਜਿਆ ਜਿੱਚ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਮਾਿਗਦਿਸ਼ਨ ਕਿਨ ਲਈ Beaumont 
ਜਿਖੇ Respecting Choices® ਪ੍੍ਰਮਾਜਿਤ ਫੈਜਸਲੀਟੇਟਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਚ 
ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਆਪ੍ਿੀਆਂ ਕਦਿਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਿੇ ਮਿੀਜ਼ ਜਹਮਾਇਤੀ 
ਅਤੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂ੍ਿਿਕ ਪੂ੍ਿਾ ਕਿਨ ਦਾ ਜਸੱਟਾ 
ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੋਿੇਗਾ।

ਅਗਾਊ ਂਨਨਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਿੀ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ 
ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਜਿਸੇ਼ਸ਼ ਤਿਜੀਹਾਂ ਦਾ ਿਿਿਨ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ-ਆਪ੍ ਇਹ 
ਨਾ ਕਿ ਸਕੋ।  ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼, ਜਜਸ ਨੰੂ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ 
ਮ਼ੁ ਖ਼ਜਤਆਿਨਾਮਾ ਿੀ ਜਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਿਫ ਉਦਂੋ ਿਿਜਤਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦਂੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇੰਨੇ 
ਜਬਮਾਿ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਿੋਗੇ ਜਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਪ੍੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼਼ੁ ਿੂਆਤ ਮਿੀਜ਼ ਜਹਮਾਇਤੀ ਜਨਯਤ ਕਿਨ ਨਾਲ ਹ਼ੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਉਸ ਿੇਲੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਹ ਕਿਨ ਜਿੱਚ ਅਸਮਿਥ ਹ਼ੁ ੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿੱਚ ਕਾਿਡੀਓਪ੍ਲਮੋਨਿੀ ਜਿਸਜਸਟੇਸ਼ਨ (CPR), ਜੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿਧੀਕ ਜਿਕਲਪ੍ਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੁ ੰ ਦੇ 
ਹਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
• ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ਜਿਿਾਿ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਭਿ 

ਜਲਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ(ਡੇ) ਜਹਮਾਇਤੀ ਕੌਿ ਹੈ(ਹਨ) ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ 
ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਛਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ।

• ਜਦਂੋ ਿੀ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਜਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪ੍ਿੇ ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਆਪ੍ਿੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਜਨਕ ਜਸਹਤ ਜਿਕਾਿਡ ਜਿੱਚ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ।

• ਆਪ੍ਿੇ ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪ੍ੀ ਅਜਜਹੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ‘ਤੇ ਿੱਖੋ ਜਜੱਥੇ ਇਹ 
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਮਲ ਜਾਿੇ।

• ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਜਕਸੇ ਿੀ ਸਮਂੇ ਆਪ੍ਿੇ ਅਗਾਊ ਂਜਨਿਦੇਸ਼ ਜਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀ ਂਸੁਝਾਅ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ 
ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

–  ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਹਿ ਨਿਂੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਤੇ।
–  ਜਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ।
– ਤਲਾਕ ਤਂੋ ਬਾਅਦ। 
–  ਜਕਸੇ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਿਨ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ।
–  ਕੰਮ ਕਿਨ ਜਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂ੍ਿਨ ਜਗਿਾਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ।

ਿਾਧੂ ਜਾਿਕਾਿੀ ਦੇ ਨਾਲ Beaumont ਜਿਖੇ Respecting Choices® ਅਗਾਊ ਂ
ਜਨਿਦੇਸ਼ ਫਾਿਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Beaumont ਜਿਖੇ Respecting Choices® 

ਅਗਾਉ ਂਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ

Beaumont ਜਿਖੇ Respecting Choices® ਪ੍੍ਰ ਮਾਜਿਤ ਫੈਜਸਲੀਟੇਟਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨ ਲਈ, ਜਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ:

 ਫੋਨ: 947-522-1948   ਈਮੇਲ: respectingchoices@beaumont.org
 ਿੈਬੱਸਾਈਟ: beaumont.org/respecting-choices
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ਆਪ੍ਿੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਜਨਕ ਹੈਲਥ ਜਿਕਾਿਡ ਜਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਤੰਨ ਤਿੀਜਕਆਂ ਜਿੱਚਂੋ ਇੱਕ ਦੀ 

ਿਿਤਂੋ ਕਿੋ:

ਫੈਕਸ: 947-522-0473
ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕਿੋ: MyChart ਦ਼ੁ ਆਿਾ

  ਈਮੇਲ: advancedirectivefax@beaumont.org


