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GROUP MEDICAL SERVICES ਕਾਪੀਰਾਈਟ 2022 © ਿਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। Group Medical Services ਿਿਕੈਚੇਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿੂਸਬਆਂ ਸਵੱਚ GMS Insurance Inc. 
ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਿੰਮੇਵਾਰੀ Group Medical Services ਵਲੋਂ  ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਸਕਉਬੇਕ, ਸਨਊ ਬ੍ਰਨਿਸਵਕ ਅਤੇ ਨੁਨਾਵਟ ਸਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਸਲਿੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ। ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਿਨ ਿਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਿੀ ਸਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। GMS ਯਾਤਰਾ 
ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

GMS ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਲ (31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿੀ)

 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਵਚਰਕਾਲੀਨ (ਲਗਾਤਾਰ) ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਣ 
ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਿੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ 
ਇਲਾਿਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

2. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਬੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਕਿਰੇਜ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

3. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਛਲੇ 
12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ $5,000 ਖਰਚ ਕੀਤ ੇਹਨ? 

 55 ਅਤੇ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ

1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਵਚਰਕਾਲੀਨ (ਲਗਾਤਾਰ) ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਉਣ 
ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਿੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ 
ਇਲਾਿਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

2. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਬੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀ ਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਕਿਰੇਜ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

3. ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਛਲੇ 
12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ $5,000 ਖਰਚ ਕੀਤ ੇਹਨ?

4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ:
a. ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ;ੋ
b. ਵਦਲ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਵਿਤੀ ਲਈ ਜਾਂਚ(ਜਾਂਚਾਂ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
c. ਡਾਇਵਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸੁਵਲਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ 

ਵਨਰਧਾਰਨ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? 
5. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਬਲ ਕਾਰਵਡਓਿਰਟਰ ਡੈਫੀਵਬ੍ਰਲੇਟਰ (Implantable 

Cardioverter Defibrillator) (ICD) ਹੈ? 
6. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਨਦਾਨ (ਗਸ਼) ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾ ਂਵਡੱਗ ੇਹੋ? 
7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਵਿਤੀ ਲਈ ਹੋਮ ਆਕਸੀਜਨ ਿਰਤਦੇ ਹੋ?
8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 
9. ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਾਸਟੇਵਟਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ? 
10. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੈਸਵਕਉਲਰ ਐੇਨੇਯੁਵਰਸਮ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? 
11. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ 

a. ਿਾਲਿ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ, 
b. ਵਕਡਨੀ (ਗੁਰਦੇ ਸਬੰਧੀ) ਡਾਇਲਾਇਵਸਸ, ਜਾਂ 
c. ਵਕਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

12. ਕੀ ਵਪਛਲੇ ਬਾਰ੍ਾਂ (12) ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦੇ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਮਵਲਆ ਸੀ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ); ਜਾਂ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਵਡਨ 
(Coumadin) ਜਾਂ ਿਾਰਫਾਵਰਨ (Warfarin) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸੇ 
ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਦਿਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ): 

a. ਕੋਨਜੈਸਵਟਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ
b. ਐਟਵਰਅਲ ਫਲੱਟਰ
c. ਐਟਵਰਅਲ/ਿੈਂਟਰੀਵਕਉਲਰ ਵਫਬਵਰਲੇਸ਼ਨ
d. ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਿੈਸਵਕਉਲਰ ਰੋਗ
e. ਸਟ੍ਰ ੋਕ/ਟ੍ਰ ੈਜੀਐਂਟ ਇਸਕੈਵਮਕ ਅਟੈਕ (TIA)
f. ਐਕਿਾਇਰਡ ਇਵਮਊਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਸੰਡਰੋਮ (AIDS)
g. ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
h. ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ(ਗਤਲੇ)
i. ਗੈਸਟ੍ਰ ੋਇਨਟੈਸਟਾਈਨਲ ਬਲੀਵਡੰਗ

 70 ਅਤੇ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਿਾਲ ਸਮੇਤ,ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਿਾਲ ਸਮੇਤ,  5555  ਅਤੇਅਤੇ  6969  ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਿਾਲੇ 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ  ““ਨਹੀਂਨਹੀਂ””  ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ADL) ਲਈ ਵਕਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ) ਤੋਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣਮਹੱਤਿਪੂਰਣ
ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਲ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਬਨੈਕਾਰ GMS ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ 
ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ 
ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਾਬ “ਨਹੀਂ” ਵਿੱਚ ਦੇਣ। ਸਿਾਲ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ।
ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਅਰਿ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਅਰਿ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।  
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GMS ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਟਰਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਾਲ: ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦ (31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿੀ)

ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

ਵਦਲ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਖੁਨਾਕ 
(ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ), ਵਦਲ ਦੀ ਅਵਨਯਵਮਤ ਧੜਕਣ, ਵਦਲ 
ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੋਨਜੈਸਵਟਿ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਇਸਕੈਵਮਕ ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਿਾਲਵਿਉਲਰ 
ਵਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਇਓਕਾਰਵਡਓਪੈਿੀ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਵਸਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਨਯਵਮਤਤਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਬਮਾਰੀ, ਸੱਟ ਜਾਂ ਭਾਿਨਾਤਮਕ, 
ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆ(ਿਾਂ)।  
 

a. ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਵਸਆ;

b. ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਲਾਹ ਵਮਲੀ ਹੈ; ਜਾਂ   

c. ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਆਮ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ 
ਹੁੰਦੀ।  

ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਟੀਰੋਇਡ

ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਗਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਜੋ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਅਸਿਾਈ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਖੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਨਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਜੋ ਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਵਨਯਮਤ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰੀਰਕ 
ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਨੁਸਖੇ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਟੈਸਟ।

ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

ਅਵਜਹੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਵਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਿਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣਾ; ਕੱਪੜੇ ਪਵਹਨਣੇ ਅਤੇ 
ਉਤਾਰਨੇ; ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ; ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਵਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵਨਕਲਣਾ ਅਤੇ ਿੜ੍ਨਾ, 
ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ ਜਾਂ ਟੌਇਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਆਵਦ); ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਸ਼ਾਬ 
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ADL)

ਵਚਰਕਾਲੀਨ (ਲਗਾਤਾਰ) ਵਬਮਾਰੀ

ਅਵਜਹੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ ਵਮਆਦ ਤੱਕ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸਦੇ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ 
ਵਮਆਦ ਤੱਕ ਰਵਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ

ਵਕਸੇ ਵਚਵਕਤਸਕ ਿੱਲੋਂ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 
ਡਾਕਟਰੀ, ਿੈਰੇਵਪਉਵਟਕ ਜਾਂ ਵਨਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਦਿਾਈ ਦੀ 
ਤਜਿੀਜ਼; ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਰੀਖਣ; ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ; ਸਰਜਰੀ; ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਸਵਿਤੀ, 
ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਰ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਕਾਰਿਾਈ।


