
ਇਸ  ਦੁਆਰਾ 

ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 

ਗਿਆ 

ਘਰ  ਗ ਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਸਹਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 

ਕਰਨਾ  

ਮਰੇੀ CHI ਨੰਬਰ: 

ਮਦਦ  ਜਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ  ਗਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

 

 

 

 

 

 

Connect Me (ਕਨੈਕਟ ਮੀ) ਘਰ  ਗ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਸਹਤ ਅਤ ੇਤਦੰਰਸੁਤੀ ਦਾ ਪਰਬਧੰਨ ਕਰਨ  ਗ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ  ਕਰ  ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਗਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨ  ੰਤੁਹਾਡੀ ਗਸਹਤ ਬਾਰ ੇਪੁਿੱਛਣ ਲਈ  ਸਗਹਮਤੀ ਗਦਿੱਤ ੇਅੰਤਰਾਲਾਾਂ ‘ਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ  ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰਿੇਾ।  ਇਹ  ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ  ਅਤ ੇ ੈੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਜਾਾਂ ਆਟਮੋੈਗਟਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇ ਾ ਹ।ੈ  ਤੁਹਾਡਾ ਗਸਹਤ ਪਸੇੇ ਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਭ  ਤੋਂ ਢੁਕ ੇਂ ਗ ਕਲਪ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੇਿਾ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NESD1552-03: ਜੁਲਾਈ 2022 

 

ਅਿੱਿ ੇਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ ਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਲਾਹ ਗਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਸਹਤਮੰਦ 

ਰਗਹਣ ਗ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ  ਕਰੇਿੀ।  

• ਜੇਕਰ ਮਰੇੀ ਹਾਲਤ ਸਧੁਰਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਕੀ ਹ ੋਿੇਾ?  

ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਗਹਸ ਸ ਕਰ  ਰਹ ੇਹੋ ੋ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਤੁਹਾਡੀ Connect Me ਸੇ ਾ ਖਤਮ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਰਕੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ 

ਗਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

• ਜ ੇਮਰੇੀ ਹਾਲਤ ਗ ਿੜ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਗ ਿੜ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਗਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਪੁਿੱਗਛਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ।  

• ਜ ੇਮੈਂ ਰਕੋਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋ ਿੇਾ? 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਲਾਹ ਗਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਸਹਤ ਪੇਸੇ ਰ ਨਾਲ ਸਗਹਮਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ  ਸਮੇਂ ਲਈ  

ਗਨਿਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ।ੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ  ਜਾਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਪਟ -ਆਊਟ  ਟਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਗਹਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ STOP  ਦਾ 

ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਗਟਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਔਪਟ -ਆਊਟ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ  ਲਈ  ਆਪਣੇ ਕੀਪੈਡ ‘ਤੇ 2  ਨ ੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਮਰੇੀ ਗਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹੈ?  

NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਨਿੱਜੀ ਗਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਗਕ ੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪਤਾ  

NHS Inform ‘ਤੇ ਕਰੋ।  

ਗਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗਸਹਤ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਕਲੀਗਨਕਲ ਮਾਪਾਾਂ 

ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਨ  ੰਪੁਿੱਛਣ ਲਈ  

ਗਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਿਾ।  

ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਸਹਤ ਪੇਸੇ ਰ ਨਾਲ 

ਸਗਹਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇਿੀ।  

   

ਜਾਾਂ ਆਟਮੋੈਗਟਕ ਕਾਲ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਆਟੋਮੈਗਟਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋ ੇਿੀ ਗਜਸ ਗ ਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ ਸੇ ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ 

ਕਾਰਨ ਲਈ  ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਪੈਡ 

ਵਰਤਣ  

ਲਈ  ਗਕਹਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

ਜਾਾਂ ਟਕੈਸਟ ਸਨੇੁਹਾ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਸੇ ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਗਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ  

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੋਂ 

ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਗਹਆਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋ ੇਿੀ।  

   

ਮਬੋਾਈਲ ਐਪ  ਜਾਾਂ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ 

ਸੁਰ ਆਤੀ ਨਾਮਾਾਂਕਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਰ 

ਨਾਲ ਰਗਜਸਟਰ ਕਰਨ  ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਦੀ 

ਗ ਆਗਖਆ ਕਰਨ   ਾਲੀ ਇਿੱਕ ਈਮੇਲ 

ਗਮਲੇਿੀ, ਇਹ  ਤੁਹਾਨ ੰ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਜਾਣ  

ਕਰ ਾਏਿੀ ਅਤ ੇਐਪ  ਨ ੰ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰਨ  ਜਾਾਂ ਸੁਰਿੱਗਖਅਤ  ੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 

 ੈਬਗਲੰਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਬਾਰੇ ਦਿੱਸੇਿੀ।  

ਇਨ੍ਾਾਂ ਈਮਲੇਾਾਂ ਲਈ  ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਕੰ 

ਈਮਲੇਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ।ੋ  

https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/health-rights

