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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ 

ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ, ਈਮੇਲਾਾਂ ਅਤੇ ਫਨੋ ਕਾਲਾਾਂ ਇਨਰਕਰਪ੍ਟਡ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।ਤੁਸੀ ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਡਵਾਈਸਾਾਂ ਦੀ ਸੁਿੱਰਿਅਤ 

ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਦਸ਼ਾ-ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਾਂ ਬਾਿ ੇਹੋਿ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

https://www.ncsc.gov.uk 

ਸਲਾਹ ਦੀਆਾਂ ਉਦਾਹਿਨਾਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਾਸ 

ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕ ਸਕਰੀਨ ਤ ੇਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਿੰਦ ਕਿਨਾ। 

 

ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਟਲੈੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ 

ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿੰ ਬਿ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ ਬਿ 

ਜਾਾਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਚਾਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਿ ਜਾਿੀ ਿਹੇ, 

ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਨੂਿੰ  ਦੱਸੋ । 

 

ਗ ੰਮ ਜਾਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਫੋਨ/ਲੈਪਟਾਪ  

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ/ਲੈਪ੍ਟਾਪ੍ ਗੁਿੰਮ ਜਾਾਂ ਚੋਿੀ ਹ ੋਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਤਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਨਾਲ ਸਿੰਪ੍ਿਕ ਕਿੋ। ਉਹ 

ਸੇਵਾ ਬਿੰਦ ਕਿ ਦੇਣਗੇ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਦ ੇਅਰਿਕਾਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਕਵੇਂ ਸਿੰਭਾਲਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਬਾਿ ੇਆਮ ਜਾਣਕਾਿੀ NHS Inform ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

‘ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ 

NHS inform www.nhsinform.scot 

ਟੈਲੀ:  0800 22 44 88 

 
NHS 24 www.nhs24.scot 

ਮੁਫਤ ਫੋਨ: 111 

 
TEC ਵੈੱਬਸਾਈਟ Connect Me 

(ਕਨੈਕਟ ਮੀ): 

https://tec.scot/programme-areas/ 

connect-me/connect-me-patients 

 
 

 

ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕੇ ਨੋਟ ਕਿੋ ਰਕ ਕਨੈਕਟ ਮੀ ਕੋਈ ਐਮਿਜੈਂਸੀ 

ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਿੀਰਡਿੰਗਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਰਕਸੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ 

ਦਆੁਿਾ ਤੁਿਿੰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

ਡਾਕਟਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ਰਿਵਾਿਕ ਡਾਕਟਿ (GP) ਨੂਿੰ  ਫਨੋ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 

NHS 24 ਨੂਿੰ  111 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵੱਚ, 999 ਡਾਇਲ ਕਿੋ। 
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ਕਨੈਕਟ ਮੀ (Connect Me) ਕੀ ਹੈ?  

ਇਹ ਕਈ ਤਿ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਰਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਨਵਾਾਂ ਨਾਮ 

ਹੈ ਜੋ ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿਾਾਂ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨ ਅਤ ੇਸਿੰਚਾਿ ਕਿਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਾਲ 

ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਾਂ ਰਵੱਚ ਵਿੱ-ਵੱਿ ਨਾਮਾਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਿਮੋਟ ਹੈਲਥ ਪ੍ਾਥਵੇਅਜ਼; ਰਿਮੋਟ ਹੈਲਥ 

ਮਾਨੀਟਰਿਿੰਗ; ਹੋਮ ਐਾਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਮਾਨੀਟਰਿਿੰਗ ਜਾਾਂ 

ਟੈਲੀਹੈਲਥ। 

ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਬਾਿ ੇਪ੍ੁੱਛਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੱਤੇ 

ਅਿੰਤਿਾਲਾਾਂ ‘ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣ ੇਆਪ੍ ਸਿੰਪ੍ਿਕ 

ਕਿੇਗੀ।  

ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍, ਵੈਬੱਸਾਈਟ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਜਾਾਂ 

ਸਵੈਚਰਲਤ ਫੋਨ ਕਾਲ ਿਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ਮ ਫਤ  ਸੇਵਾ ਹ ੈਅਤ ੇਕਈ 

ਕਾਿਨਾਾਂ ਕਿਕ ੇਵਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ: 

ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਸੁ਼ਿ ੂਕਿਨ ਜਾਾਂ ਬਿੰਦ 

ਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨਾ। 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਰਿਆਲ ਿੱਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਨ 

ਲਈ ਯਾਦ ਰਦਵਾਉਣਾ ਜਾਾਂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨਾ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਵੱਿਣ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨਾ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਰਮਲ ਸਕ।ੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਥਤੀ ਦੇ ਚਿੰਗੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਕਿੰਟਿੋਲ ਨਾ ਹਣੋ ਦੇ 

ਕਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿਨਾ। 

ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੌਿਾਨ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 

ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਨਾ। 

 
 
 
 

 
ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦ ਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ  

ਕਨੈਕਟ ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ ਿਰਜਸਟਿ ਕਿਨਾ 

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਿ ਰਸਸਟਮ ਿਾਹੀ ਾਂ 

ਸਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ 

ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਰਕ ਰਸਸਟਮ ਰਕਵੇਂ ਕਿੰਮ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੇਗਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਰਸਿਫ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਿਰਜਸਟਿ ਕਿਾਾਂਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਿੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੌਜੂਦਾ 

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਿਪੂ੍ ਰਵੱਚ 

ਿੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਐਪ੍/ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿੰਸਕਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਰਫਿ 

ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਿ ਰਵੱਚ ਿਰਜਸਟਿ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 

ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕ ੇਰਿਆਨ ਰਵੱਚ ਿੱਿੋ ਰਕ ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਿ ਇੱਕ 

ਕਿੰਰਪ੍ਊਟਿ ਰਸਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਰਕ ਇੱਕ ਰਵਅਕਤੀ। ਇਹ ਿਾਸ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਭੇਜਣ ਅਤ ੇਸਵੀਕਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਕੀਤਾ 

ਰਗਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਰਜਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 

ਰਬਨਾਾਂ ਹੋਿ ਕੁਝ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਦਆੁਿਾ 

ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਿਰਜਸਟਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ 

ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਈਮੇਲ ਨੂਿੰ  ਨਜ਼ਿਅਿੰਦਾਜ਼ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਿ 

ਰਕਿਪ੍ਾ ਕਿਕ ੇਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਨੂਿੰ  ਦੱਸੋ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣਾ 

ਮਨ ਬਦਲ ਰਲਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਚਿਚਾ ਕਿੇਗਾ ਰਕ ਰਕਹੜਾ ਸਿੰਚਾਿ 

ਰਵਕਲਪ੍  

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢਕੁਵਾਾਂ ਹੈ।  ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ੍ ਜਾਾਂ ਵੈਬ ਪ੍ੇਜ ਨਾਲ 

ਰਲਿੰਕ ਕਿਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਈਮੇਲਾਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹ ੇਜਾਾਂ ਆਟੋਮੈਰਟਕ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਰਵਕਲਪ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ਸਿੰਦੀਦਾ ਰਵਕਲਪ੍ ਜਾਾਂ ਸਿੰਚਾਿ ਰਵਿੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ 

ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  'ਇਨਹੈਲਥਕੇਅਿ' ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਅਤ ੇਇਸਨੂਿੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿੇ ਟੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ 

ਹਨ। ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਮੁਫਤ ਸ਼ਾਿਟ ਕੋਡ, 82025 ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿਾਾਂ ਤੇ ਿਿਚਾ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਡ 

ਵਿਰਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਨੱੈਟਵਿਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ 

ਆਮ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਾਂਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 82025 ਮੁਫਤ 

ਸ਼ਾਿਟ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨ ਲਈ ਖ਼ਿਚ ਨਹੀ ਾਂ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 ਇਸਦੀ ਸੁਤਿੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ 

www.phonepayplus.org.uk 

ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਪੇਸੇਵਰ 

ਨੰੂ ਕਮਲਾਾਂਗਾ/ਗੀ? 

ਹਾਾਂ।  ਜੇਕਿ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  

ਰਮਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਿ ਕਿੇਗਾ/ਗੀ। 

ਕੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਮੈਂ ਹ ਣ ਸੇਵਾ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ? 

ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਿ 

ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਨਗਿਾਨੀ ਜਾਿੀ ਿੱਿੋ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂਿੰ  ਬਿੰਦ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਵੈੱਬ, ਐਪ੍ ਜਾਾਂ 

ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਔਪ੍ਟ-ਆਊਟ ਟਾਸਕ/ਰਵਕਲਪ੍ ਦੀ 

ਵਿਤੋਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

  

http://www.phonepayplus.org.uk/

