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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਹਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ NSW ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ 
ਏਜੰਸੀ ਨਜਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੇ Privacy Contact 
Officer (ਗੁਪਤਤਾ ਸੰਪਰਕ ਅਨਿਕਾਰੀ) ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 
Privacy Contact Officer ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ, ਇਥੇ ਜਾਓ: 
www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/
privacy-contact.aspx

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਅਿੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿੁਵਾਦ 
ਅਤੇ ਦੁਭਾ਼ਿੀਆ ਸੇਵਾ (TIS) ਿਾਲ 13 14 50 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਦੂਜੀਆਂ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਿੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, 
Multicultural Health Communication Service  ਿੂੰ ਇਥੇ 
ਵੇਖੋ: www.mhcs.health.nsw.gov.au

ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਸਿਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਬੰਿਤ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾ ਅਿੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਅਣ-ਅਨਿਕਾਨਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਿੁਕਸਾਿ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 
ਤੋਂ ਬਚਤਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਨਿਯਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨਡਟ ਨਸਸਟਮਾਂ ਿੰੂ 
ਿਨਵਆਂਉਂਦੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹਾਂ।  
NSW ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਸਥਾਿਕ 
ਇਲੈਕਟਰੌਨਿੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਕਾਡ ਨਸਸਟਮਜ਼ (local electronic 
medical record systems) ਅਤੇ NSW HealtheNet  ਨਵੱਚ 
ਪੇਪਰ ਰਕਾਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
HealtheNet ਇੱਕ  ਰਾਜ-ਪੱਿਰ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਇਲਕਟ੍ੌਨਿੱਕ ਰਕਾਡ 
ਹੇ ਨਜਹੜਾ NSW ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ (NSW public health) 
ਵਲੋਂ  ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HealtheNet ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਬੰਿਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਡਸਚਾਰਜ ਸੰਬੰਿਤ 
ਸਾਰ, ਪੈਥੌਲਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਗਿੌਸਨਟੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।   
ਜੇ ਤੁਸੀਂ NSW ਦੀ ਨਕਸੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਕਨਲਿਕਲ 
ਸਟਾਫ ਿੂੰ  HealtheNet ਦੁਆਰਾ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

My Health Record (ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਰਕਾਡ)
My Health record ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਿੈ਼ਿਿਲ ਨਡਜੀਟਲ ਹੈਲਥ 
ਰਕਾਡ ਨਸਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਿ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ My 
Health Record ਹੈ, ਬ਼ਿਰਤੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੰੂ ਿਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ NSW ਦੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਸਹਤ ਦਾ ਸਾਰ My Health Record ਿੂੰ ਭੇਨਜਆ ਨਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
NSW ਦੇ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ My Health 
Record ਿੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਼ਿਾਮਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਿ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ My Health Record ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ 
ਡਾਕਟਰ ਿਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਿਤ ਰਪੋਟ My 
Health Record ਨਵੱਚ ਿਹੀਂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ 
ਇੱਛਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਼ਿੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ 
ਿੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
My Health Record ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
1800 723 471 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਥੇ ਜਾਓ: 
www.myhealthrecord.gov.au

http://www.myhealthrecord.gov.au


ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੈਪਲਿ 
(ਪਾਦਰੀ) ਼ਿਾਮਲ ਹਿ।

• ਟ੍ੇਨਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇ਼ਿਾਂ ਲਈ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ।
• ਦੂਜੀਆਂ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਕਾਰ-ਪ੍ਾਪਤ ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿੂੰ 

ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ, ਨਸਹਤ ਜਾਂ ਕਨਲਆਣ  ‘ਤੇ ਨਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ 
ਿੂੰ ਰੋਕਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਨਥਤੀ 
ਨਵੱਚ।  

• ਅੰਗ ਜਾਂ ਊਤਕ (ਨਟ਼ਿੂ) ਦਾਿ ਦੇ ਕਾਰਿਾ ਲਈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਘਰ 
ਵਾਨਲਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ।

• ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਿੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਨਕਨਰਆਵਾਂ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਿ 
ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਿਾਰ (quality 
improvement)।

• ਨਕਸੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਘਟਿਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿ ਲਈ। 
• ਨਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ  ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਵਰੁਿ ਨਕਸੇ ਨ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ 

ਿਾਲ ਿਨਜੱਠਣ ਲਈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕਸੇ ਿਾਸ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੀਏ,  ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਿੁਲਾਸਾ ਨਾ 
ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੇਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ‘ਤੇ ਹੋ ਸੱਕਣ ਵਾਲੇ 
ਪਸਰਣਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਕਾਿੂੰਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਕਸੇ ਤੀਜੀ ਨਿਰ ਿੂੰ ਦੇਣ ਦਾ 
ਅਨਿਕਾਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:
• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਮਿਵੈਲਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਿੰੂਿੀ ਰਪੋਟਾਂ ਦੇਣ 

ਲਈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਰਪੋਟ ਕਰਿਾ, ਕੈਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਮੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ 
ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ। 

• ਮਿੂਖੀ ਖੋਜ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (Human Research Ethics 
Committee) ਦੁਆਰਾ ਮਿਜ਼ੂਰ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਨਹੱਤ ਦੇ ਖੋਜ 
ਪ੍ਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਿੂੰ।

• ਹੋਰਿਾਂ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਿੰੂਿ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਿੂੰ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿੂੰ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ, ਘਰੇਲੂ 
ਨਹੰਸਾ ਜਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਿਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਼ਿਾਮਲ ਹਿ। 

• ਹੋਰਿਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੰੂ ਨਜਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਿੌਜਵਾਿ ਦੀ 
ਸੁਰੱਨਖਆ, ਕਨਲਆਣ ਜਾਂ ਨਹੱਤ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਵੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਪੀਿਾ ਜਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਿ ਲਈ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ 
ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ 
ਸਬੰਿੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੌਲਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਗਿੌਸਨਟੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ, 
ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੇਨਜੰਗ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।     
ਨਜਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸੱਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾ। 
ਜੇਕਰ ਅਨਜਹਾ ਕਰਿਾ ਸੰਭਵ ਿਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਨਹਲੇ ਨਸਹਤ ਰਕਾਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਿਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਨਤਆਂ ਕੋਲੋਂ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ My Health Record (ਮਾਈ ਹੈਲਥ 
ਨਰਕਾਡ)।
ਸਾਿੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਸੇ ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੋਸਤ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ 
ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਇੱਕ ਦੁਭਾ਼ਿੀਏ ਕੋਲੋਂ  ਨਜਹੜਾ ਨਕ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਨਚਤ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।   

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਿੁਲਾਸਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ NSW ਦੀ ਜਿਤਕ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ  ਵਲੋਂ  ਵੀ 
ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਸੇ ਿੰੂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਨਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਦਾਿ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। 
ਉਦਾਹਰਿ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੇਠ 
ਨਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
• ਹੋਰਿਾ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਨਹਰਾਂ ਿੰੂ ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹਿ। 
• ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਿਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜੀ ਪੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਡਸਚਾਰਜ 

ਰੀਫਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਪ੍ਦਾਿ ਕੀਤੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ। 
• NSW ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਿੰੂ।
• My Health Record (ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਨਰਕਾਡ) ਿੂੰ।
• ਅਗਲੀਆਂ ਅਪਾਇਮਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਘਰ ਨਵੱਚ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰਿ ਲਈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਿੰੂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਉਿ੍ਾਂ 

ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਨਮਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਬਾਰੇ ਪ੍ਤੀਨਰਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ।
• ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪੈਸਟੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਵਾਲੇ ਪੈਸਟੋਰਲ 

National Disability Insurance 
Scheme (NDIS) ਰਾਸਟਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬੀਮਾ 
ਸਕੀਮ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿੰੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਾਿੰੂ NDIS ਯੋਜਿਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਂ 
NDIS ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੋ਼ਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਹੋਰਿਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਾਈਵਟ ਸੈਕਟਰ 
ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿਾਲ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਂਝੀ ਕਰਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਸਹਤ 
ਸਬੰਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਨਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸੱਕਣ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਿ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ 
ਨਲਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਪਨਹਚਾਣ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਹਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਸਹਤ ਰਕਾਡ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਜੰਿੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕੇ 
ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਨ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਾਰ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਇਹ 28 
ਨਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।    
ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਪ੍ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ  ਿੰੂ ਿਾਮੰਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਜਾਂ ਨਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਿੂੰ ਮਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਿੁਕਸਾਿ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਿੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਼ਿੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਿ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਰਕਾਡ ਨਵੱਚ 
ਨਟੱਪਣੀ (ਿੋਟੇ਼ਿਿ) ਼ਿਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਆਪਣੇ ਨਸਹਤ ਰਕਾਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ 
Medical Records Department ਜਾਂ ਉਸ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 
ਦੇ ਮੈਿੇਜਰ ਿੰੂ ਸੰਬੋਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ ਨਜਥੇ ਤੁਸੀਂ 
ਭਾਗ ਨਲਆ ਸੀ।


