ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਸਹਤ ਦੇ ਹੱਕ
ਇਹ ਆਮ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ Medicaid ਦਾ ਮੈਂਿਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:













ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ;
ਨਸਲ, ਮਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਵਲੁੰਗ, ਵਜਨਸੀ ਝਕਾਅ, ਉਮਰ ਜਾਾਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦੱਤੇ ਵਿਨਾਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ;
ਪ੍ਸੁੰਦ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਾਲਣਾ ਹੋਰਨਾਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਧਾਰਵਮਕ ਵਰਿਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ;
ਸੁੰਿੇਦੀ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਥਤਾ, ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਵਮਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਵਨਪ੍ੁੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਿਖਰਾਪ੍ਣ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਸਿ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਅਨਕੂ ਲਤਾ ਦੇਣੀ;
ਸਵਤਕਾਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਨੱਜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵਸਿਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਕ ਸਟਾਫ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਿਰਵਜਤ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਰੱਖਣ ਜਾਾਂ ਿਰਤਣ
ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਨਾਸਿ ਤਲਾਸ਼ੀਆਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪ੍ੀੜਨ ਸਮੇਤ, ਵਜਨਸੀ ਉਤਪ੍ੀੜਨ ਜਾਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਵਹਣਾ;
ਸਾਰੀ ਕਵਲਵਨਕਲ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁੰਘ ਦੇ ਗਪ੍ਤਤਾ ਵਿਵਨਯਮਾਾਂ ਮਤਾਿਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ;
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਾਂ ਮਨੋ ਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੇ ਕਵਲਵਨਕਲ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤਿਦੀਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ
ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ;
ਜੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਹੱਕਾਾਂ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਏਜੁੰਸੀ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ,
ਅਤੇ ਏਜੁੰਸੀ, ਜਾਾਂ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰਾਤਮਕ ਵਸਹਤ ਸੁੰਗਠਨ (Behavioral Health Organization - BHO) ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ;
ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਏਜੁੰਸੀ ਨੇ ਵਨਯੁੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ WAC ਲੋ ੜ ਦੀ ਉਲੁੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ
ਕਰਨੀ; ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ੂਰਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ (Necessary supplemental accommodation - NSA) ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਉਹ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਨੂ ੁੰ
ਮਾਨਵਸਕ, ਵਨਊਰੋਲੋਵਜਕਲ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਸੁੰਿੇਦੀ ਵਿਗਾੜ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤਹਾਨੂ ੁੰ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰੋਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਿਗੈਰ ਵਿਗਾੜ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਲਿੇਗਾ। NSA ਸੇਿਾ
ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਇਹਨਾਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
o ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਇੁੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨੀ;
o ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵਜਸਦੀ ਸਾਨੂ ੁੰ ਯੋਗਤਾ ਿਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ;
o ਜਾਰੀ ਿੈਵਨਵਫਟਾਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ;
o ਜੇ ਤਸੀਂ ਅਪ੍ੌਇਟ
ੁੰ ਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ ਖੁੰਝਾ ਵਦੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੇ ਦਆਰਾ ਤਹਾਡੇ ਿੈਵਨਵਫਟਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕਾਰਨ ਿਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ;
o ਤਹਾਡੇ ਿੈਵਨਵਫਟਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਸਮਝਾਉਣਾ (WAC 388-418-0020 ਦੇਖ)ੋ ;
o ਜੇ ਸਾਨੂ ੁੰ ਪ੍ਤਾ ਹੋਿੇ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਜਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂ ੁੰ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂ ੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਿੈਵਨਵਫਟ ਘਟਾਉਣ ਜਾਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਾਂ;
o ਵਨਰਪ੍ੱਖ ਸਣਿਾਈਆਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ;
o ਲੋ ੜ ਪ੍ੈਣ 'ਤੇ ਸਰੱਵਖਆਤਮਕ ਭਗਤਾਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ; ਅਤੇ
o ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਹਾਡੇ ਿੈਵਨਵਫਟਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਮਲਤਿੀ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ ਿਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨੀ।

ਇਹ ਖਾਸ ਹੱਕ ਵਸਰਫ Medicaid ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Medicaid ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਜ,ੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ - ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤਹਾਡੇ
'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ:


























ਮਾਣ, ਵਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ੍ ਅਵਜਹੇ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੇ ਜੋ ਤਹਾਡੀ
ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਢਕਿਾਾਂ ਹੋਿੇ।
ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਵਿਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦਾ ਦਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨਿਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇ, ਤਹਾਡੇ BHO ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਸਿੁੰਧੀ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੁੰਿਰ, ਅਤੇ ਪ੍ੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ੱਖੋਂ ਢਕਿੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਰੋਕ-ਮਕਤ (ਪ੍ਹਚ
ੁੰ ਯੋਗ) ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਪ੍ਲਿਧ ਵਿਕਲਪ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਿਦਲਾਾਂ ਿਾਰੇ ਤਹਾਨੂ ੁੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ।
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿੀਹ ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਾਂ WAC 182-534-0100 ਤਵਹਤ ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਵਮਆਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਵਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
(Early Periodic Screen, Siagnosis and Treatment - EPSDT) ਮਤਾਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਤਸੀਂ ਵਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ Medicaid ਤਵਹਤ ਕਿਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮੁੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂ ੁੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੁੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ
ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ।
ਦੇਖਭਾਲ ਵਮਆਰਾਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਫੈਡਰਲ
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਿੁੰਧਤ ਦੇਖਭਾਲ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਆਰਾ ਸਿੀਕਾਵਰਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੇ ਵਮਆਰ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ
ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਵਮਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪ੍ਦੁੰਡ ਮਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ (Division of
Behavioral Health and Recovery - DBHR) ਿੈਿਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰਾਤਮਕ ਵਸਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Behavioral Health
Administration - BHA) ਵਡਿੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਆਪ੍ਣੀ ਲੋ ੜ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਮਆਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ।
ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਚ,ੇ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇਰ੍ਾਾਂ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਹਿਾਰਾਤਮਕ ਵਸਹਤ
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂ ੁੰ ਚਣਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਦਲਣਾ।
ਤਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਿਾਰੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਣਾ।
BHO ਅਤੇ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਸਹਤ ਏਜੁੰਸੀ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ
ਤਹਾਡੇ ਹੱਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੁੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਹਾਡੇ ਨੈ ਟਿਰਕ ਅੁੰਦਰ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਤੋਂ ਦੂ ਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਾਂ ਭਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਕਸੇ
ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਨਾਾਂ, ਨੈ ਟਿਰਕ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਵਕਸੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਦਾ ਿੁੰਦੋਿਸਤ ਕਰਨਾ।
ਵਲਖੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਿਾਰੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਅਤੀ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਵਜਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੱਜੋਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਣਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਵਥਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਅਤੀ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਾਂ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
BHO ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਮਆਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਿਾਿਾਾਂ BHO ਅੁੰਦਰ ਢਕਿੇਂ
ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਮਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ।
ਡਾਕਟਰੀ ਅਗਾਊਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਵਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਚੋਣਾਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਿਾਰੇ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਤੀਰੇ ਸਿੁੰਧੀ ਵਸਹਤ ਓਮਿਡਸ ਦਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀਆਾਂ।
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾ ਵਨਪ੍ਟਾਰਾ ਤਹਾਡੇ ਪ੍ੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਵਨਕ (ਵਨਰਪ੍ੱਖ) ਸਣਿਾਈ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨੀ।








ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਨੋ ਵਟਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤਸੀਂ BHO ਿੱਲੋਂ ਲਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਿਾਰੇ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਿਾ ਦੇ ਹੱਕ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੂ ੁੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸੇਿਾ ਨੂ ੁੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਲਤਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਸਮਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜੋ ਸੇਿਾ ਲਈ ਸਮਚ
ੱ ੇ ਰੂਪ੍ ਵਿੱਚ ਜਾਾਂ ਅੁੰਸ਼ਕ ਰੂਪ੍ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਸਟੇਟ ਦਆਰਾ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਮਤਾਿਕ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 42 CFR § 438.408(b) ਵਿੱਚ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਤੈਅ-ਸ਼ਦਾ
ਸਵਮਆਾਂ ਅੁੰਦਰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਾਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਵਹਣਾ।
ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਿਰਦਸਤੀ, ਅਨਸ਼ਾਸਨ, ਸਵਿਧਾ ਜਾਾਂ ਜਿਾਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿੱਜੋਂ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਵਤਿੁੰਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋਣਾ।
BHO ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੁੰਮਕਾਜ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨੀ।
ਭਰਤੀ ਨੋ ਵਟਸਾਾਂ, ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ, ਅਪ੍ੀਲਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਸਣਿਾਈਆਾਂ ਸਿੁੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ, ਅਤੇ BHO ਿੱਲੋਂ ਮਹੱਈਆ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਸਿੁੰਧੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਫਾਰਮੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਜਸ ਨੂ ੁੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੁੰਦੇ ਹੋ,
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ।

