ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮ ਚ
ਿੱ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਛਿੱਡਣਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੰ ਸਮਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਮ ਿੱਚ ਗੰਭੀਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮ ਿੱਚ, ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮ ਕਲਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਾਂ ਮ ਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਰਧਾਮਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਲਈ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁ ਕ ਾਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਮ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਮ ਮਸਜ਼ ਦੇ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਅਮਜਹੇ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਮ ਖੇ ਜਾਣ ਮ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਪਮਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਘਰ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰ
ਸਕੇ ਮਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਮਹਲੀ ਪਸੰਦ ਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਮਰ ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਮਲਆਾਂ ਨੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਘਰਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ
ਘਰਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ www.thehealthline.ca 'ਤੇ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟੋਆਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ
ਰਚੁਅਲ ਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਮ ਿੱਚ ਮਦਦ ਮਮਲੇ ਗੀ
ਮਕ ਘਰ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਮਦਖਾਈ ਮਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਿੱਥੇ ਸਮਥਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਮਮਲਣ ਮ ਿੱਚ ਮਦਦ ਮਮਲੇ ਗੀ ਜੋ ਘਰ ਮ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਮਹੰਦੇ ਹਨ।

ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਬਾਰੇ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ
ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ, ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਮ ਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ
ਮਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਮਹ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਨੰ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਸਰਕਾਰ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਮਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

ਐਕਟ 2021 (Fixing Long-Term Care Act,
2021) ਦੇ ਤਮਹਤ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।






ਘਰ ਦੀ ਮਕਸਮ, ਮਾਲਕੀ ਮਾਡਲ, ਸਥਾਨ ਜਾਾਂ ਆਕਾਰ
ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਮਬਨਾਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਇਿੱਕੋ ਮਜਹੇ ਮਮਆਰਾਾਂ ਨੰ
ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, ਘਰ ਰਗਾ
ਾਤਾ ਰਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁ ਝ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ
ਸਿੱਮਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁ ਕ ੀਆਾਂ, ਧਾਰਮਮਕ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਧੇਰੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਥਾ ਾਾਂ ਅਤੇ
ਗਤੀਮ ਧੀਆਾਂ ਨੰ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਮਲ ਕੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ
ਸਥਾਨ(ਸਥਾਨਾਾਂ) ਦੇ 70 ਮਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਮ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਘਰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ
ਕਰੇ। ਤੁ ਹਾਡਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮ ਿੱਚ ਮਕਤੇ ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਮਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਦਾ
ਸਥਾਨ, ਜਾਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਾਲੇ ਜਾਾਂ ਪਮਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਸਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਰਬ ਜਾਾਂ ਉੱਤਰ
ਪਿੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਮ ਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਾਲਾ ਇਿੱਕ ਘਰ ਚੁਣ ਸਕੀਏ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਘਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 150 ਮਕਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਮ ਿੱਚ ਜਾਾਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜਿੱਥੇ ਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਧਾਰਮਮਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ’ਤੇ ਮ ਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਮ ਚ
ਿੱ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੰ ਮਕੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪ ਗ
ੇ ੀ?
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੱਖ- ਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ
ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮ ਚ
ਿੱ ਉਡੀਕ ਮਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਹਸਪਤਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਨੰ ਮ ਕਲਪਕ
ਪਿੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ALC), ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ,
ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਮੁੜ ਸੇਬੇ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮ ਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਸਪਤਾਲ-ਆਧਾਮਰਤ ਲਾਗਾਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ
ਢੁ ਕ ੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹਨ, ਮਜ ੇਂ ਮਕ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ
ਘਰ ਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਮ ਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ, ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਮ ਧੀ ਰਗੀਆਾਂ ਸਮਾਜਕ
ਗਤੀਮ ਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ
ਮਕ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਹੌਲਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ
ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਸਮਰਥਨਾਾਂ ਦੇ ਮਬਨਾਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ
ਮਗਰਾ ਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ
ਮ ਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਮਸਰ ਦਾਖਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਮਕ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰਿੱਮਖਆ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਮਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਮਲੇ । ਨਾਲ ਹੀ,
ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਸਹਤ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ
ਾਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰ
ਸੀਮਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ
ਪਰਭਾਮ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲਾ
ਪਰਮਕਮਰਆ ਲਈ ਸਮਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮ ਿੱਚ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਮਰਕਾਰਡਾਾਂ
ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਜਿੱਥੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ, ਤੁ ਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਭਗੋਮਲਕ ਘੇਰੇ ਮ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ
ਘਰਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਸਾਰੀ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦੰਦਾ
ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਬਸਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਮਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਘਰ ਮ ਚ
ਿੱ ਜਾਾਂਦਾ/ਜਾਾਂਦੀ ਹਾਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਚੁਮਣਆ ਮਗਆ ਸੀ
ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਮਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੰਬੀਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਮ ਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਖਰਲੇ
ਪੰਜ ਮ ਕਲਪਾਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮ ਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਮ ਿੱਚ ਬਣੇ
ਰਮਹਣਗੇ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਮਕਸੇ ਘਰ ਮ ਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮ ਕਲਪਾਾਂ ’ਤੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਭਮ ਿੱਖ ਮ ਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਘਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਪਮਹਲਾਾਂ ਅਮਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਿੱਕ ਬੁਮਨਆਦੀ ਮਬਸਤਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ਟ
ੇ /ਅਰਧ-ਪਰਾਈ ਟ
ੇ ਕਮਰੇ
ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਪੇਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੈਨੰ ਪਰਾਈ ਟ
ੇ /ਅਰਧ-ਪਰਾਈ ਟ
ੇ ਮਬਸਤਰੇ ਲਈ ਉੱਚ
ਦਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ਗ
ੇ ਾ?
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਬੁਮਨਆਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਮਬਸਤਰਾ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁ ਹਾਨੰ
ਮਸਰਫ਼ ਉਸ ਮਬਸਤਰੇ ਦੀ ਮਕਸਮ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ
ਮਜਸਦੀ ਤੁ ਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਮ ਿੱਚ ਚਲੇ
ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਬੁਮਨਆਦੀ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅੰਦਰਨੀ
ਤਬਾਦਲਾ ਸਚੀ ਮ ਿੱਚ ਰਿੱਮਖਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਿੱਕ ਬੁਮਨਆਦੀ
ਮਬਸਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਉਸ ਬੁਮਨਆਦੀ ਮਬਸਤਰੇ
ਮ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ ਜਾਾਂ ਮੌਜਦਾ ਕਮਰੇ ਲਈ
ਤਰਜੀਹੀ ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਮ ਚ
ਿੱ ਜਾ ਾਾਂ ਅਤੇ
ਮੈਨੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆ ੇ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਮ ਿੱਚ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਿੱਮਦਆਾਂ ਨੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਐਡਮਮਮਨਸਟਰ ੇਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ
ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਮਮਲੀ
ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰ 1-866-434-0144 ’ਤੇ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ੇਂਟ
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਾਲ 1-888-321-0339 ’ਤੇ ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਬਸਤਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰ ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਤੋਂ
ਮਬਸਤਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ
ਤੁ ਸੀਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਚੀ ਮ ਿੱਚ
ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ
ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੁ ਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਮਬਸਤਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰ
ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਡਸਚਾਰਜ ਟੀਮ ਨੰ ਸਮਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਮਦਨ $400 ਦੀ ਦਰ ਸਲਣਗੇ ਜੇਕਰ
ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮ ਚ
ਿੱ ਮਬਸਤਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਨੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮ ਚ
ਿੱ
ਰਮਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਜਾਾਂ
ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਬਦਲ ੇਂ ਮ ਅਕਤੀਆਾਂ
ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮਕਮਰਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮਕਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਾਂ?
ਮਕਸੇ ੀ ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮਥਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਚਿੱਲ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡਾ
ਪਲੇ ਸਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਮਕਸੇ ੀ ਮਚੰਤਾ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਬਦਲ ੇਂ ਮ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਚੰਤਾ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਮਮਊਮਨਟੀ
ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਮ ਮਸਜ਼ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁ ਭ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਸਰਮ ਮਸਜ਼
ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਮਚੰਤਾ ਾਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਲੌਂ ਗਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਮਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 1-866434-0144 ’ਤੇ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਾਲ 1-888-3210339 'ਤੇ ੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
310-2222 (ਮਕਸੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ) | www.healthcareathome.ca
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮ ਿੱਚ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: www.ontario.ca/page/ministry-long-term-care
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਾਂ ਦੇ ਰਚੁਅਲ ਟਰ ਲਈ: www.thehealthline.ca

ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਮ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਹਰ ਜਾਾਂ ਡਾਕ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਮਫਰ “long-term care homes” ਖੋਜੋ
ਲੰਬੀ-ਮਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਜਾਾਂਚ ਮਰਪੋਰਟਾਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ: http://publicreporting.ltchomes.net/en-ca/default.aspx

