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Respecting Choices® অ্যাট Beaumont

একজন সািট� ফাইড ফ�ািসিলেটটেরর সে� কথা বলেত, অ�াডভা� েকয়ার ��ািনং িনেয় কথা বলার জন� অনুেরাধ করেত অথবা ে��ােসবার সুেযাগ 
স�েক�  আেরা তথ� জানেত, অনু হ কের আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন:

েফান: 947-522-1948 ইেমইল: respectingchoices@beaumont.org  ওেয়বসাইট: beaumont.org/respecting-choices

েপেশ� অ�াডেভােকট সং�া� তথ� • আপনার যা জানা উিচত
একজন েপেশ� অ�াডেভােকট হে�ন িনেজর �া��েসবা সং�া� িস�া� িনেত অ�ম েকােনা ব�ি�র েকােনা ি�য়জন, পিরবােরর সদস� বা ব�ু যােক েসই ব�ি�র 
প� েথেক জীবেনর অবসান সং�া� িস�া� সহ �া��েসবা সং�া� িস�া� �হেণর জন� িতিন িনব�াচন কেরেছন। িমিশগােন, দুইজন িচিকৎসক অথবা একজন 
ডা�ার ও একজন সাইেকালিজ� িনধ�ারণ কের থােকন েয েকােনা ব�ি� িনেজর িস�া� �হণ করেত অ�ম িকনা।

েপেশ� অ�াডেভােকট অথ কী?
একজন েপেশ� অ�াডেভােকট হওয়ার অথ� হে� িনেজর �া�� িনেয় িচ�া করেত 
বা কথা বলেত পারেছন না এমন েকােনা ব�ি�র জন� আপনােক �া��েসবা 
সং�া� িস�া� িনেত হেত পাের। এিট অত�� ���পূণ� একিট ভূিমকা। একজন 
েপেশ� অ�াডেভােকট িহেসেব আপনার দািয়�সমূহ স�েক�  আপনার ধারণা �� 
না হেয় থাকেল �� িজে�স ক�ন।

েয ব�ি� আপনােক িনব�াচন কেরেছন িতিন আশা করেছন েয িতিন স�ম থাকেল 
েয িস�া� িনেতন আপিন েসরকম িস�া� �হণ করেবন। িতিন আপনােক মূল� 
েদন এবং আপিন তার ই�া অনুসরণ করেবন বেল আপনার �িত আ�া রােখন।

আপনার িন�িলিখত ���েলার উ�ের “�া”ঁ বলেত 
পারা উিচত:
•  আিম িক এই ভূিমকা ও দািয়� �হণ করেত আ�হী?

•  এই ব�ি� ভিবষ�েত েমিডেকল েসবার জন� কী চাইেবন তা িক আমার জানা
আেছ?

• আিম েয িস�া� �হণ কির বেল িতিন চান আিম িক েসই িস�া� িনেত
পারেবা, এমনিক আিম যিদ েসই িস�াে�র সে¥ অস¦ত হই তাহেলও?

•  আিম িক মানিসক চাপ সৃি�কারী পিরি�িতেত কিঠন েমিডেকল িস�া��েলা
�হণ করেত স�ম?

যিদ এসব �ে�র মেধ� েকােনািটর জন� আপনার উªর “না” হয়, তাহেল িযিন 
আপনােক িনব�াচন কেরেছন তার সে¥ আপনার উে®গ�েলা িনেয় আপনার কথা 
বলা উিচত।

একজন েপেশ� অ�াডেভােকট িহেসেব, আপনােক 
িন�িলিখত িবষেয় িস�া� িনেত হেত পাের:
• েমিডেকল েসবা ও পিরেষবাসমূহ, েযমন পরী�া, ওষুধ ও সাজ� াির।
•  ব�ি�র িনেদ� শনাসমূেহর উপর িভিª কের অথবা ব�ি�র �াথ� র�ার জন�

েকানিট সবেচেয় ভােলা হেব তা িবেবচনায় িনেয় িচিকৎসা ব� কের েদওয়া।
• েমিডেকল েরকড� সমূহ �কাশ করা৷
• েকান সং�া ও �া��েসবা েপশাজীবী েসবা �দান করেব।

একজন েপেশ� অ�াডেভােকট িহেসেব আপনার ভূিমকা 
পালেনর জন� ��িত েনওয়া:
িযিন আপনােক তার েপেশ� অ�াডেভােকট িহেসেব িনব�াচন কেরেছন তার সে¥ 
সময় িনেয় কথা বলুন যােত ভিবষ�েত েমিডেকল েসবার ব�াপাের তার পছে°র 
িবষয়িট আপিন বুঝেত পােরন, যার মেধ� জীবন অবসােনর সময় েসবার িবষয়িটও 
অ�ভু� � রেয়েছ। 

আপনার পিরবার বা ব�ুর সে� কেথাপকথেনর মাধ�েম িন�িলিখত 
িবষয়�েলা েজেন িনন:

“ভােলাভােব জীবনযাপেনর জন� েকান িবষয়িট আপনার কােছ 
���পূণ�?”
“কখন আর েবঁেচ থাকার েকােনা মূল� থাকেব না?”
“কখন আপিন চাইেবন েয ডা�াররা আপনােক বাঁিচেয় রাখা 
িচিকৎসািট ব� কের িদক?”

“একিট শাি�ময় মৃতু�েক আপিন িকভােব বণ�না করেবন?”

িন²িলিখত িববৃিত�েলা �ায় ে�ে´ই িবিভµ ব�ি�র কােছ িভµ িভµ অথ� বুঝায়। 
িযিন আপনােক িনেজর েপেশ� অ�াডেভােকট িহেসেব েবেছ িনেয়েছন তােক এই 
�িতিট িববৃিতর অথ� তার কােছ েকমন েসটা ব�াখ�া করেত বলুন। এিট অত�� 
���পূণ�৷ উ¢র�েলা িলেখ িনন এবং তােক পেড় েশানান যােত আপনারা 
উভেয় সু¤¥ভােব বুঝেত পারার িবষয়িট িনি§ত করা যায়।

“আিম ©ধু ময�াদার সে� মৃতু�বরণ করেত চাই।”
“যিদ আিম জীবªৃত অব«ায় চেল যাই তাহেল আমােক বাঁিচেয় 
রাখেবন না।”

“আমােক ©ধু �ি¬েত রাখেবন।”
িকছু ব�ি� চান েয তােদর েপেশ� অ�াডেভােকট তােদর বেল েদওয়া পছে°র 
িবষয়�েলা কেঠারভােব অনুসরণ করেবন এবং অন�রা চান তােদর এেজ� যােত 
িস�া� েনওয়ার সমেয় েযটা সবেচেয় ভােলা মেন হয় তার উপর িভিª কের 
�াধীনভােব িস�া� েনন।

মেন রাখেবন: যিদও েকােনা ি�য়জেনর সে¥ এসব িবষয় িনেয় কথা বলা অ�ি¶কর হেত পাের, 
এসব িবষয় আপিন যত ভােলাভােব বুঝেত পারেবন, আপনার ি�য়জেনর জন� �া��েসবা সং�া� 
িস�া� েনওয়ার জন� আপনােক ডাকা হেল আপিন তত ভােলাভােব �·ত থাকেবন। ি�য়জেনর �িত 
ভােলাবাসার অংশ িহেসেব �·িত িনে�ন এমনটা ভাবুন। যিদ আপিন �া��েসবা এেজে�র দািয়� 
�হণ কেরন, তাহেল েসই দািয়� পালেন অ¥ীকারাব� থাকুন। সিঠক কাজিট করার জন� িনেজর �িত 
আ�া রাখুন। িযিন আপনােক িনব�াচন কেরেছন িতিন আপনার �িত আ�া রােখন েয আপিন এটা 
পারেবন – এবং করেবন।
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