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 دیخوش آمد 

 
صورِت حال کے  یہے۔ آپ کو اپن ںیبھال کرنے واال ہونا آسان نہ کھید ای ضیمر 

ہوکہ آپ  ینیقیہے، ممکن ہے آپ کو بے  ایگ اید ںیانتخاب نہ یکوئ ںیبارے م

 ںیہونا چاہتے ہ ابیآپ تو صرف شفا ،یمطلب ہے، اور واقع ایعالمات کا ک یک

 ۔ںیگزارنا چاہتے ہ یزندگصحتمند  یاور اپن

 
کار،  قہیطر سٹوں،یٹ ،اپوائنٹمینٹساس کے عالوہ، آپ ممکنہ طور پر مختلف 

َ
 
مختلف قسم کے لوگ،  ںیان مکی تالش کر رہے ہیں۔ پس حوالہ جات اور فالو ا

  اور مقامات شامل ہونےکا امکان ہے۔ ںیمیتنظ

 
 ینیقی ریآپ کو مغلوب اور غ ںیکہاں جانا ہے اس کے بارے م ایکرنا ہے  ایک

 ںیکرتے ہ دیجگہ ہم ام یاس ہے۔ یلگ سکت ںینہ رید ادہیز ںیمحسوس کرنے م

مدد  ںیبنانے م ینیقی ہیتاکہ  یمشورے دے گ یآپ کو کچھ عمل ڈیگائ ہیکہ 

بہ حاصل  ںیم اس راستےاور  کے نتائجصحت اچھی ملےکہ آپ کو  مثبت تجر

 ۔وہ

 
بہت  یکرنے وال نگہداشت یصحت کنقطہ ابتدا ہے۔ کا مقصد صرف ڈیاس گائ

یضوں کی  ںیکے پاس مخصوص حاالت کے بارے م موںیتنظ یس اپنی ذاتی مر

یںآپ ان سے گائیڈز ہیں۔  مخصوص  دیاور ضرورت کے مطابق مز استفادہ کر

 ۔ںیپر عمل کر یرہنمائ

 
 میتقس ںیہم نے اسے مختلف حصوں م ،لئےکرنےکے  ٹیگیویکو ن ڈیاس گائ

  ہے: ایک

 نٹسیاپوائنٹم 

 سٹیٹ 

 پروسیجرز 

 اںیمنتقل ینگہداشت اور نگہداشت ک یجار 

 بھال کرنا کھید 

 رکھنا الیاپنا خ  

 ئرکرنایاپنا تجربہ ش 

 کا سراغ لگانا وںیخراب 

 امداد اور وسائل 

 Keep a folder for your 

medical information, 

including emergency 

contacts, important 

phone numbers or 

emails. 

 

 Keep a journal of 

symptoms, thoughts, 

and questions. 

 

 Have a clearly written 

out description of 

family history and past 

medical 

issues/conditions.   

 

 Write a formal plan for 

your wishes and have 

a will. Have a 

conversation with 

your family about this.  

 

 Understand what your 

insurance covers and 

what it does not. 

 

 Have a curious mind 

and be as patient as 

possible. Your journey 

likely won’t be a 

linear path.  

 

  زی طور پر تجاو یمجموع

 یاپن َ
 
 کیا لئےیمعلومات ک یطب

رابطے،  یبشمول ہنگام ں،یفولڈر رکھ

 ۔لزیم یا ایاہم فون نمبرز 

 
 اور سواالت کا  االتیعالمات، خ

کے  خوںی۔ اہم تارںیپاس رکھ دہیجر

  ۔ںیاستعمال کر لنڈریک لئے

 
 یاور ماض خیتار یخاندان َ

 
 یکے طب

واضح طور پر  یمسائل/ حاالت ک

یری    ۔ںیرکھ لیتفص تحر

 

 کیخواہشات کے مطابق ا یاپن 

 تیاور وص ںیمنصوبہ لکھ یرسم

اپنے  ںی۔ اس بارے مںیلکھ رکھ

اور  ںیکر تیخاندان کے ساتھ بات چ

 ںیجس فرد پر آپ بھروسہ کرتے ہ

َ۔ںیاسے نامزدکر

 

 یکہ آپ ک ںیاس بات کو سمجھ 

َ ایانشورنس ک
 
 ایہے اورک یرکرتکوو

َ۔یکرت ںینہ

 

 َ
 
اور جتنا  ںیس ذہن رکھمتجس

۔ ہو سکتا ہے ںیممکن ہو صبرکر

  نہ ہو۔ ںیخط م دھےیآپ کا سفر س
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 اپوائنٹمینٹس

 سے پہلے نٹیاپوائنٹم

  کیا یہ آپ کی پہلی مشاورت ہے یا آپ پہلی بارکسی ماہر سے مالقات کر د کے بارے میں واضح رہیں۔ کے مقصاپوائنٹمینٹ

  رہے ہیں؟ اگر یہ اپوائنٹمینٹ کسی ماہرکے ساتھ ہے، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ متعلقہ معلومات/ نتائج آ چکے ہیں۔

 لیں۔ عالمات اور سواالت کو پہلے سے لکھ یاپن 

  ،یبدتر بنا دیت کیا چیز انہیںلکھ لیں کہ آپ اس وقت عالمات پر قابو پانےکیلئےکیا کر رہے ہیں۔کس چیز سے مدد ملتی ہے 

 ہے؟

 یاتان کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر  ںیہ تےیآپ ل نٹسیمیسپل یفہرست اور جو بھ یک وںیدوائ بشمول  سے دستیاب صحت کی ادو

 ،غذا ریبغ ایکہ کھانے کے ساتھ سےیج ںیہ تےیل سےیک ںیبار، آپ انہ یکتن ںی)دن م یاں، ان کو لینےکا شیڈول لکھ لیںبوٹ یجڑ

 کے طور پر(۔ٹیکے ای یبطورگول

 کہ سےیمتعلقہ اخراجات ج یبھکوئی گے اور ںیپہنچ سےیکواپس  وہاں سے /کیسے جائیں گےکیلئے نٹیآپ اپوائنٹم

   ۔ںیمنصوبہ بنائ کیا ان سب کیلئے ہیبس کا کرا /یکسیٹ ایپارکنگ 

   یں،  کوآرڈینیٹکے ساتھ  یپڑوس ایبھال کرنے والے، خاندان کے رکن،  کھیدکسی اپنے دورےکو آپ کے ساتھ شامل بھی جو کر

یرکر سکتے ہیں۔ہ   و۔ وہ آپ کے اضافی کان ہو سکتے ہیں، سواالت پوچھ سکتے، اور نوٹ تحر

  :یدستبردار

َ زکویاس دستاو
 
جگہ پر استعمال  یاس ک ایمشورے کے طور پر،  یطب

سے مشورہ  شنلیپروف لتھیاپنے ہ شہیجانا چاہئے۔ ہم ایک ںینہ

  ۔ںیکر
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 کے وقت نٹیاپوائنٹم

 جو آپ کے اور  ںیسواالت پوچھ ۔ںیسرگرم رہ ںیم اپنے عالج

  ۔ںیکرانہیں شیئر ںیخدشات ہ یبھ

  ید معلومات کیلئے سمجھنے میں آسان معلومات اور/ یا مز

ید معلومات کیلئے معروف مقامات کا پوچھیں۔   ںیکھیدمز

  موجود ہے۔ ڈیگائ یکوئ ہحالت سے متعلق یک ضیمر ایکہ آ

 ۔ںیہ ایکہ انتظار کے اوقات ک ںیپوچھ 

 کون اٹھائےگا۔وہ ہے اور  ایکہ اگال قدم ک ںیسمجھ  

 کے بعد نٹیاپوائنٹم

 یکہ متوقع انتظارک ںیاردگردکال کرکیلئے سمجھنے ہی 

 ہے۔ یہو سکت ایفہرست ک

 لکھوائیں۔ہو تو نسخہ  یاگر ضرور 

  ،یں یں،  نٹسیئنٹموااپٹیسٹوں کو شیڈول کر پ کر
 
کا فالو ا

یدہ بنائیں اورکیلنڈر رکھیں۔   عالمات کا ایک جر

 فراہم کرنے والوں کے  نگہداشت یصحت ک ،اپوائنٹمینٹس

 ۔ںی( استعمال کرلنڈریمشترکہ ک ای) زلنڈریک یکساںکے ساتھ  زیعز یکس ۔ںیفہرست بنائ یمتعلقہ معلومات ک گرینام، د

  

 سٹیٹ

 
َ ںیخاص مقدار م کیا میں ہونے ضیمر

 
 یصحت ک یآپ ک ۔ہو رہا ہے وںیہو رہا ہے اورک ایہےکہ ک یضرورت ہوت یس کتجس

وقت  کروانےکے سٹیٹ ۔ںیکروائ سٹیٹ پہنچنے کے لئےتہہ تک  یک زوںیہےکہ آپ چ یسکت کہہآپ سے میٹ یکرنے والنگہداشت 

 :ںیہ زیکچھ تجاو ہاںکیلئے ی

 

 َِیر  تفتیش مسئلہ کے بارے میں کوئی معلومات ہیں۔ پوچھیں کہ آیا ٹیسٹ یا ز

 اوہپ  ایکہ آ ںیپوچھ(OHIP) َسیٹ
 
َکتنا  ایکرتا ہے رٹ کوکوو

 
 رکیا جاتا ہے۔کوو

 ۔ںیمضر اثرات ہ اکےکوئی خطرات یکروانے سٹیٹ آیاکہ  ںیپوچھ 

 َسیضرورت ہے، ج یک یاریت یکس آیاکہ  ںیپوچھ
 
 یٹ ہونا۔ےکہ خالی پ

 یات ایکہ ک ںیپوچھ  ۔ںیچاہئ یجان یختم ہونے تک روک د سٹیٹ ای ںیہ یجا سکت یل یاب بھ ادو

 َحاصل ہوں گے اور  سےیکے نتائج ک سٹیکہ آپ کو ٹ ںیپوچھ
 
یبا  کتنا انتظارکرنا ہے۔ تقر

 پ ک
 
کوکوئی اگر آپ کو ان کے دفترکال کرنا چاہئے، یا ان کی طرف سےکال کا انتظارکرنا چاہئے؟  آپ  ایک ں،یپوچھ لئےیفالو ا

 کرنا چاہئے؟ ایتو آپ کو ک اطالع نہیں ملتی

 ؟یضرورت ہوگ یکا بندوبست کرنےکوریڈرائکسی آپ کو  ایگے  ںیچال سک یآپ گاڑ ایکہ ک ںیپوچھ 

  سواالت: دیمف کےپوچھنے

 ہے؟ ایممکنہ وجہ ک ادہیسب سے ز یعالمات ک یریم  

 ں؟یممکنہ وجوہات ہ یدوسر یکوئ ایک  

 ضرورت ہے؟ یک سٹوںیٹ یمجھےکس لئےیک قیتصد ایک 

 ؟یدائم ایہے  یحالت عارض یریم ایک 

 ں؟یکرتے ہ زیاور آپ کون سا تجو ں،یہ ابیکون سے عالج دست  

 َںیمجھے صحت کے دوسرے مسائل ہ
 
ان مسائل پر  ںی۔ م

  ہوں؟ ی/ سکتاقابو پا سکت سےیساتھ ک کیا

 ضرورت  یجن پر مجھے عمل کرنےک ںیہ اںیپابند یسیا ایک

  زکرنا؟یسےگر وںیبعض سرگرم سےکہیہے، ج

 ہے تو، آپ  سایماہرکو دکھانا چاہئے؟  اگر ا یمجھےکس ایک

  ں؟یسفارش کرتے ہ یکس ک

 ںیجو م ںیپرنٹ شدہ مواد موجود ہ گرید ایبروشر  سےیا یکوئ ایک 

سائٹس  بیو یاپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟  آپ کون س

 ں؟یہ زکرتےیتجو
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 زجریپروس

 
اس تجربے کے ساتھ کیلئے ایک خاص مقدار میں صبر اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گزرنےپروسیجرز سےطرح،  یک سٹوںیٹ

  نمٹا جا سکے۔حال سے  صورِتَ ینیقی ریکچھ غ یآنے وال

 
 :ںیہ زیکچھ تجاو ہاںکیلئے یسےگزرتے وقت  پروسیجرز

 ۔ںیموجود ہ آپشنزکہ کون سے  ںیپوچھ 

 ۔ںیہو سکتے ہ ایکہ عالج کے خطرات ک ںیسمجھ 

 ۔ںیخطرات ہو سکتے ہ ایکہ عالج نہ کروانےکےک ںیسمجھ 

 یرَِکہ  ںیپوچھ  تفتیش مسئلےکے بارے میں کوئی معلومات ہیں۔ آیا پروسیجر یا ز

 اوہپ  ایکہ آ ںیپوچھ(OHIP) َ
 
َکتنا  ایکرتا ہے رپروسیجرکوکوو

 
 رکیا جاتا ہے۔کوو

 ناگوار ہے۔ پروسیجرکتناکہ  ںیپوچھ  

 ؟اہئےچ یتوقع کرن ایک ںیکے سلسلے م یابیمجھے صحت کہ ں،یپوچھ 

 ۔ںیدرکار ہ ںیدوائ یدردک ںیکے دوران/بعد مپروسیجر ایکہ ک ںیپوچھ 

 یں۔موجود ہ یںفہرست یانتظار ک یکوئنگہداشت کیلئے یگھرک ایکہ ک ںیتو پوچھ ،ضرورت ہو یک نگہداشت یاگرگھرک 

 ےکہ خالی پیٹ ہونا۔سیضرورت ہے، ج یک یاریت یکس آیاکہ  ںیپوچھ 

 یات ایکہ ک ںیپوچھ  ۔ںیچاہئ یجان یختم ہونے تک روک د پروسیجر ای ںیہ یجا سکت یل یاب بھ ادو

 ؟یضرورت ہوگ یکا بندوبست کرنےکوریڈرائکسی آپ کو  ایگے  ںیچال سک یآپ گاڑ ایکہ ک ںیپوچھ 

 اںیمنتقل ینگہداشت اور نگہداشت ک یجار

 
کے نظام کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد پر  نگہداشت یصحت ک میٹ یکرنے والنگہداشت  یکبھار ، آپ ک یکبھ

یزآپ کا  ایمثال کے طور پر، آپ ) ہے۔ یمشتمل ہو سکت داخل ہوں  ںیگے، پھر ہسپتال مرکو دکھا رہے ہوں ڈاکٹ یملیف ی( کسعز

 ںیکے انتظار ممنتقلی  ںیم ہومنگہداشت  یمدت لیطو کیا ارایآپ کا پ ای واپس آ رہے ہوں گے۔ لئےکے  نگہداشتگے، پھرگھر پر 

  ہو سکتا ہے۔ ںیہسپتال م

 
 :ںیہ یمددکر سکت یآپ ک ںیحاالت م لیذ ہدرجمنجو  ںیہ زیکچھ تجاو ہاںی

 ہداخل ںیہسپتال م 

o ۔ںیفراہم کنندگان کون ہ ںیم میٹ ینگہداشت ک یکہ آپ ک ںیکہ آپ جانتے ہ ںیبنائ ینیقاس بات کو ی  

  یہسپتال سے
 
ھٹ
ُ
 چ

o ی کے واضحکہ آپ  ںیبنائ ینیقاس بات کو ی
 
ھٹ
ُ
  ںینہ جائ ریپالن کے بغ چ

 حاصل کرنار پر نگہداشت گھ 

o آرہا ہے۔ وںیکون اورک ںیکہ آپ کےگھر موں کہ آپ جانتے ہ ںیبنائ ینیقاس بات کو ی 
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 ہے۔ یفعال طور پر شامل ہونا ضرور ںیم نگہداشت یکے دوران آپ ک یوںمنتقلان  یحال سے قطع نظر، نگہداشت ک صورِتَ یآپ ک

 نگہداشت یکہ آپ ک ںیبنائ ینیقی اسلئے اس بات کوکے دوران، معلومات کا تبادلہ مشکل ہو سکتا ہے،  یوںمنتقل یک نگہداشت

کے منصوبےکو  نگہداشت یآپ ک یکہ آپ کا نگہداشت کرنے واال بھ ںیبنائ ینیقی ہے۔ یآپ کے حاالت کو سمجھت میٹ یکرنے وال

اگرگھر جانےکے بارے میں آپ کے خدشات ہیں تو انہیں  ۔ںیطلب کر یواضح ڈسچارج سمر کیلئے اتیہدا شامل ہے۔ ںیکرنے ماریت

َ ںیکو بتائ میٹ ینگہداشت ک یہے، تو اپن ںی( نہشنریکٹینرس پر ایڈاکٹر ) یملیف کا کوئیاگر آپ بتائیں۔ 
 
پ کہ آپ کے پاس فالو ا

جس پر آپ کال کر سکتے  ںیواحد نمبر کے لئے پوچھ و کسیت ںیخدشات ہ ایسواالت  یاگر آپ کےکوئ ہے۔ ںینہ یکوئکیلئےکرنے

  وں۔ہ

 
 ویاونٹار لئےمددکے  یاس وقت کے دوران آپ کےکے بارے میں ہیں، ہسپتال سےگھر واپس آنکچھ معلومات جو خصوصی طور پر 

  ہے۔ ڈیگائ یک ضوںیہسپتال سےگھر تک مرکے پاس 

 

 بھال کرنا کھید

 
صحت  یخود اپنکو آپ  ںیم جےیاس کے نت طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ یاور جذبات یجسمان ہیتو  ں،یبھال کرنے والے ہ کھیاگر آپ د

کچھ  ہاںی ہے۔ یضرورت ہو سکت یمددککیلئے بھال کا انتظام کرنے کھید یکارےیاپنے پآپ کو اور  ںیسکتے ہ ہو دایکے مسائل پ

 :ںیہ یمددکر سکت یجو آپ ک ںیہ ںیزیچ

  کسی بات پر غیر تاکہ آپ  ںیشامل ہ ںیم یمنصوبہ بند ینگہداشت ک یک ارےیکہ آپ اپنے پ ںیبنائ ینیقیاس بات کو

  وں۔نہ ہ رانیحمتوقع طور پر 

  ِلیڈر شپ سمیت اپنے آپ کو نگہداشت کی ٹیم سے متعارف کروائیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ اپنے پیارے کی نگہداشت

 میں کیا کردار ادا کرنےکی امید کرتے ہیں۔

  کہا جا رہا ہے، کیلئےکردار ادا کرنے یرسم ادہیز ںیم نگہداشت یک ارےیآپ سے اپنے پ ایکہ ک ںیسمجھاس بات کو

یات دینا۔ اس بات کو یکرنا  لیتبد پٹیاں ےکہ سیج اور آپ  کو یہ کام ہوتے ہوئے دکھائےگئے ہیںکہ آپ  ںیبنائ ینیقیا ادو

  ۔ںیہ اریت لئےان کاموں کو کرنےکے 

  ید علم کہاں سے حاصل کیا جائے، پوچھیں کہ جس صحت کے مسئلے سے آپ کا پیارا دوچار ہے اس کے بارے میں مز

ین مدد کیسےکی جائے، اور نگہداشت کرنے والوں کیلئےکچھ معاونت یا وسائل کیا ہیں )مثال کے طور پر،  اس کی بہتر

پس، ورکشاپس(۔ َمشاورت، سپورٹ گرو

 

 رکھنا الیاپنا خ
 

ہے جس کے بارے  یہو سکت زیچ یتو اپنے آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا آخر ںیہوتے ہجب آپ صحت کے مسائل سے نبردآزما 

صورتحال اور اضطراب آپ کو نقصان پہنچا سکتا  ینیقی ریغ یصحت کو سنبھالنےک اپنیکہ  ںیرکھ ادی کنیل ں،یآپ سوچتے ہ ںیم

  ہے۔
 

 :ںیہ زیکچھ تجاو ہاںکیلئے یمدد یآپ ک ںیسے نمٹنے م ذہنی دباؤاس 

 ۔ںیکر قیخدمات پرکچھ تحق ابیدست ںیم یونٹیکم یاپن 

 سے بات کر  والے دوسرے لوگوںحال  صورِتَ یجہاں آپ اپن ںیہ ز موجودہم مرتبہ سپورٹ پروگرام یکوئ ایکہ ک ںیکھید

  ۔ںیگئے اسباق سے فائدہ اٹھا سکتے ہکھےیآپ ان کے تجربات اور س ۔ںیسکتے ہ

 ۔ںیمراقبہ کرکیلئے کرنےو شفاف اور اپنے سرکو صاف  ں،یجائ یرکے لئےس ں،یورزش کر ں،یسانس ل ریگہ  

https://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/evidence/quality-standards/qs-transitions-between-hospital-and-home-patient-guide-en.pdf
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 ۔ںیکرچیت سے بات  اروںیاپنے پ 

 ۔ںیتالش پر غورکر یک یمشاورت، تھراپ 
 

پیشاگر آپ ک یقین نہیں ہیں ہے اور آپ  وکوئی مشکل در ر
ُ
 کیا ۔ںیکو کال کر سکتے ہویاونٹار لتھیہ یلیکرنا ہے، تو آپ ٹ ایکہ کپ

نےگی۔ یدن  7گھنٹے، ہفتے کے 24کال دن کے  یرجسٹرڈ نرس آپ ک
ُ
َ ہس

ُ
َ ہے۔ ہیفت اور خفسروس م

  0000-797-866-1 ٹول فری:     •
 

رسائی حاصل کر  24/7لئےسے بات کرنے کے  یراست کس براہَِ ںیخدشات کے بارے م یبھ یصحت سے متعلق کس یآپ ذہن

 2023-933-866-1    ٹول فری:    •سکتے ہیں۔ 

 
یو آپممکن ہے  ں،یآخر م  تالشتاکہ آپ کو بہت سے وسائل اور خدمات کو  ںیکو کال کرنا چاہ (Connex Ontario) کونیکس اونٹار

   2600-531-866-1 ٹول فری:      •۔ںیہ یموجود ہو سکتکہ مدد ملے جو ںیکرنے م

 کھنایاپنے تجربے سے س

 
 کا تجربہ ضیمر

اکثر  جو ۔ںینگہداشت کے تجربے پر تبصرہ کر سکتے ہ یجہاں آپ اپن ںیہ یکرت شیسروے پ کیب ڈیفَِ ںیمیتنظ یبہت س یصحت ک

یز ہیں۔ اگر  کا تجربہ کیسا رہاکہ آپ  ںیجاتے ہ کھےیدکیلئے سمجھنے ہی یوں کیلئے آپ کی کوئی تجاو اور آیا کہ نگہداشت کی بہتر

بنانے  ینیقیآپ کے تاثرات اس بات کو کیلئے پوچھنےکو یقینی بنائیں۔ کے حصول آپ کو اس کی پیشکش نہیں کی گئی تو سروے 

 ۔ںیوہ خدمت کر رہے ہ یجن ک ںیکو سمجھتے ہ اتیضرور یکرنے والے ان لوگوں کصلےیکہ صحت کے ف ںیمدد کرتے ہ ںیم

 
 تیشمول یک ضیمر

تاکہ وہ پروگراموں، منصوبوں  ںیہ کئے دایرضاکارانہ مواقع پ ایڈوائزروں کیلئے یاور خاندان ضینے اب مر موںیتنظ یبہت س یصحت ک

اگر آپ اپنے تجربات اور خیاالت کا اشتراک کرنےکیلئے شامل  ۔ںیفعال طور پر حصہ لے سک ںیاور الگو کرنے م زائنیکو ڈ وںیسیاور پال

وہ ہو سکتے ہوں کہ بہتری کے مواقع کہاں موجود ہو سکتے ہیں، تو ان تنظیموں سے پوچھیں جو آپ کو نگہداشت فراہم کر رہی ہیں۔ 

اقدار  یک ضیمر ںیمیتنظ یصحت ککہ ا ہےبنا سکت ینیقیاس بات کو وہ  ںیبھال کرنے والے فراہم کرتے ہ کھیاور د ضیعلم جو مر

  ۔ںیہ سے ہم آہنگ
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 کا سراغ لگانا وںیخراب

 
 یصحت ک ۔تے ہوںدرج کرانا چاہ تیشکا ای شیتشواپنی آپ ممکن ہے جا رہا، تو  ںینہ کیٹھ یصحت کا تجربہ واقع یاگر آپ ک

یقسے تعلقات کا  ضوںیکے پاس عام طور پر مر موںیتنظ یکرنے وال نگہداشت کو ہوتا ہے جہاں آپ اپنے مسئلےہ کار موجود طر

یرکر سکتے ہیں یزی صورت میں تحر ید معلومات کیلئے ۔یجائےگ یکتفتیش  یاس کپھر اور  دستاو سے اس  میتنظ یبھ یکسمز

یقہ ہائےکار مختلف ہوتے ہیں۔ اس پر عمل میں پوچھیں کہ  بارے کیسےکیا جائے، کیونکہ نگہداشت کے شعبوں کے لحاظ سےطر

  ۔ںیکالجز موجود ہ یٹریگولیر کرنےکیلئےدرج  اتیشکا ایخدشات  ںیکے بارے م شنرزیکٹیپر یادانفر

 
 وسائل اور حوالہ جات

 
بائ یمقام چند ہاںدکیلئے یمد ںیآپ کو شروع کرنے م ۔ںیوسائل موجود ہ میعظ سےبہت  کے جو آپ  ۔ںیہدیئےگئے وسائل   یاور صو

   ۔ ںیکر قیان پرکچھ تحقمددگار ہوں  لئے

 
 الئن لتھیہ سٹیساؤتھ و

 پروگرام نٹیجمینیم لفیس سٹیساؤتھ و

َیگئریکویاونٹار
 
 شنیآرگنائز رو

ر
 
ینٹ کیئرگیو ب فار پیئر

 
 دی ہ

 ڈیسیژن ایڈز وٹیٹیانسٹ سرچیہسپتال ر آٹوا

َسواالت والےاپنے ڈاکٹر سے پوچھنے   -  نکیکل نڈیولیکلَِ

َ

 

 ہمارے ساتھ شامل ہوں! ں؟یہم کون ہ

 
َیجوکہ تقر ں،یہ میٹ لتھیہ ویاونٹار ایریہم آکسفورڈ اور ا

 
خاندان،  ض،یمر ںیپر مشتمل ہے جس م موںیتنظ یمختلف صحت ک 20 با

 یکو بہتر بنانےکے ارادے سے ہمار نگہداشت یصحت ک ںیجو ہمارے عالقے م ںی، اورکالئنٹس شامل ہےکرنے وال نگہداشت

یاںصحت کے نظام  یاگر آپ اپنے مقامہوئے ہیں۔ اکٹھے کےلئے کرنےمتحدخدمات کو  و ت ںیمددکرنا چاہتے ہ ںیمالنے  میں بہتر

info@oxfordoht.ca ہمارے ساتھ شامل ہوں۔کرکے  لیم یپر ا 

 

  

https://www.southwesthealthline.ca/advancedSearch.aspx?region=Oxford
https://www.swselfmanagement.ca/ConsumerWorkshops/upcomingWorkshops.aspx
https://ontariocaregiver.ca/
https://www.parentcaregiverhub.ca/
https://decisionaid.ohri.ca/
https://my.clevelandclinic.org/patients/information/questions-to-ask-your-doctor
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یںکا وَِسائٹ  بیو یہمار  زٹ کر

 
بانیہے،  یہو رہ متحد سےیک ںیم ایریآکسفورڈ اور ا نگہداشت یکہ صحت ککیلئےجاننے دیمز ںیاس بارے م  بیو یہمار براِہ مہر

  ۔ںیپر جائ oxfordoht.caسائٹ 

 

 oxford_oht@ ٹوئٹر:  

 OxfordOntarioHealthTeam@ فیس بک:   

 linkedin.com/company/oxford-oht    ِلنکڈ ِان:

 

https://twitter.com/oxford_oht
https://m.facebook.com/oxfordontariohealthteam

