
ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਬਣਨ ਿਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? (ਸੈਕਸ਼ਨ 9)

3 ਦਾ 2 ਭਾਗ: 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ, ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਬੀ.ਸੀ. ਨਿੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਿੇਂ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ l

https://betterlegalinfo.ca/quality-mark/how-the-quality-mark-helps-you/
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਂ ਬਦਲਿੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਜੋਂ ਐਨਹੈਂਸਡ ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਨਜਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੀ ਕਨਹ 
ਨਦੰਦੇ ਹਨ) ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੈ l

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਨਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨਕਸਮ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ - ਸਿੈਂਡਰਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ l ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ 
ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈl ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈl 

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਨਿੱਚ

ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ

ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ….

• • “ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਸਤੇ ਕੀ “ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਸਤੇ ਕੀ 
-ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ”-ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ” ਨਜਹੜਾ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ l

• • “ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9) ਦੇ “ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9) ਦੇ 
ਫਾਰਮ ਦਾ ਗਾਈਡਡ ਿੂਰ”ਫਾਰਮ ਦਾ ਗਾਈਡਡ ਿੂਰ” ਨਜਹੜਾ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 
ਫਾਰਮ ਦੀ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕ ਲੋਕ 
ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਣ l

https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc1-General-pa.pdf
https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc1-General-pa.pdf
https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc3-Form-pa.pdf
https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc3-Form-pa.pdf
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ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ

ਜਦੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ “ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ” 
ਕਨਹੰਦੇ ਹਨl

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਜੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਜੀ 
ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ 
ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ l

ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲੇਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿੈੱਸਿਾਂ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਨਜਿੇਂ ਸਰਜਰੀ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੀਨਕਆਂ ਆਨਦ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ l.

ਨਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲੇਨਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਉਹ ਨਕੱਥੇ 
ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ l 

ਫੈਸਨਲਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਿੇਰਿੇ ਨਜਹੜੇ ਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 
ਨਿੱਚ ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ  “ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਨਮਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ l”

https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc1-General-pa.pdf
https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc1-General-pa.pdf
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ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਨਕਸੇ ਨਬਮਾਰੀ, ਸੱਿ 
ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਯੋਗਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ l ਇੱਕ ਨਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਿ ਸੋਚਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਿੇ l ਅਯੋਗਤਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ l 

ਨਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ: ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਨਿੱਚ 
ਸਮਰੱਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ l ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਿੱਖਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਰ ਨਹਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਨਜਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੇ l

Capability is not all or nothing. A person can have lessened or partial capability, and 
their capability can change. Someone with lessened capability may be able to make 
some decisions, but not others, depending on how much they understand.

ਇੱਕ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਜੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ 
ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ l ਪਰ ਇਹ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਨਿੱਤੀ ਅਤੇ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਿਾਸਤੇ 
ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ l ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਸਨਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ 
ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਲਨਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨਮਲਜੱੁਲ ਕੇ ਨਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਨਗੇ l ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਦਲਿੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂਬਦਲਿੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਕੁੱ ਝ ਨਾ ਕਰ  ਸਕਣ l

ਆਪਣੀ  ਭੂਨਮਕਾ ਨਨਭਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l
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ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਨਿੱਚ

ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਨਭਾਉਣ ਨਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ l ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 
ਨਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਜਸ ਨੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ l

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ l

ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਹਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ l

ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਨਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ 
ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ) ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਨਸਹਤ ਨਿੱਚ ਜਾਂ ਨਨੱਜੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੀਨਖਆ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਿਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l 
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ਨਿਅਕਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

ਜੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਨਨੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ ਇਹ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੋ l  ਉਸ ਦੀ ਨਸਹਤ 
ਸੰਬਧੀ ਸਨਥਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ  l 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l  
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਛਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ l 

ਜੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਿੇਜੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਇੱਛਾਿਾਂ 
ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ l  ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ 
ਰਨਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਨਿੱਚ ਅਯੋਗ ਹੀ ਨਕਓਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ l 

ਜੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਿ,ੇਜੇ ਨਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇ 
ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿੀ ਨਖਆਲ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜੋ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਨਿਤ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨਿੱਚ ਹਨ ਨਕ ਨਹੀਂ l  ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਿੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ :

• ਪ੍ਰਸਤਾਨਿਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸਹਤ ਨਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ,

• ਪ੍ਰਸਾਤਨਿਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਨਸਹਤ ਨਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ,

• ਪ੍ਰਸਤਾਨਿਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, ਅਤੇ

• ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਸੇ ਘੱਿ ਦਖਲ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਿਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਕਸਮ ਨਿਅਕਤੀ 
ਿਾਸਤੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ l

ਯਾਦ ਰੱਖੋ : ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱ ਝ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਕਲਪ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਹੋਿੇ l ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਮੰਗੋ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਨਿਸ਼ਿਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹੋ l
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ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਨਕ :

• ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ l ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ l ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਮਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਕੀ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ l

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਜੰਨਾ ਨਕ ਉਸ 
ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਨਣਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 
ਹੈ l ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 
ਪੱੁਛੇ ਗਏ ਨਸਹਤ, ਪੂਰਿ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਜਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
ਜੁਆਬ ਦੇਿੇਗਾ l ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ l

• ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਨਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ –ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਨਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ – ਨਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ (ਜਾਂ ਨਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸਆਂ ਦਾ ਨਹਸਾਬ ਰੱਖ ਨਰਹਾ ਹੈ) ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ l ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਚਤ ਮਾਤਰਾ ਨਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਿੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ l ਆਪਣੇ ਖਰਨਚਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਨਹਸਾਬ ਰੱਖੋ l

• ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ -ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ l

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ -ਨਕਸੇ ਿੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ - ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ 
ਨਦੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਿਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ l

• ਆਪਣੀ ਭੂਨਮਕਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ - ਆਪਣੀ ਭੂਨਮਕਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ 
ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਿਾਨਤ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ l ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਨੋਨਿਸ  
ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l

http://www.nidus.ca/PDFs/Nidus_Info_Resign_Rep-Alt_RA.pdf
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ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ-ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ- ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਿੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਯੋਗ  
ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਨ l

• ਆਮ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ – ਆਮ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਯੋਗ – ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹੱਤ ਲਈ ਪੂਰੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਨਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਿੇਗੀ  ਨਕਓਂਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੀਆਂ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

• ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ-ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ- ਨਜਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਨਣਆ 
ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਿੇਂ ਨਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ l  ਇੱਕ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜਸ 
ਨਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਗ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱ ਝ ਿੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਨਕਹਾ ਜਾਂ ਨਲਨਖਆ ਜਾਂ ਕੁੱ ਝ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ 
ਆਨਦ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ l  ਜੇ ਉਹ ਕੁੱ ਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਨਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਨਡਮੈਂਸ਼ੀਆ (ਭੁੱ ਲਣ ਦੀ ਨਬਮਾਰੀ) ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 
ਪ੍ਰਸਨਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਨਕੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹਨ l  ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ l  ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੇ ਨਬਹਤਰੀਨ ਨਹੱਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l 

• ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ-ਨਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਨਲਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਕਾਪੀ ਨਿੱਚ l

• ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਸੌਂਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨਧਕਾਰ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਸੌਂਪੋ- ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ 
ਅਨਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਜਸ ਨੇ ਇਹ ਅਨਧਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਦੱਤੇ ਹੋਣ l  ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਨਰਿਾਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿੀਮ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l 

• ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਲਗ ਦੀ ਹਰ ਨਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ , ਨਸਿਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਜਾਂ 
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿੇਲੇ l 
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ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 7 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਸਨਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਖਨਤਆਰਨਾਮਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਬਨਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਦੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਿੇਖੋ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਬਾਰੇ 
ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਨਿੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਖਾਸ 
ਹੈ l ਇੱਥੇ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ , ਸਰਲ ਚੀਨੀ  ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ l

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਪੈਲੀਏਨਿਿ ਕੇਅਰ ਜੋ ਨਕ ਗੈਰ- 
ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਿੱਲੋਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ l ਸਾਡੇ ਨਾਲ office@bc-cpc.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ l

ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਮਾਨਣਕਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਨਰਸਿਾ ਜੇਮਜ਼, ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ 
ਐਲਡਰ ਲਾਅ ਐਡਂ ਸਿਾਫ ਲੌਇਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਨ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ l 
ਮਾਰਚ 2021

ਇਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  
Production of this document has been made possible thanks to funding from Health Canada. The 
views expressed herein do not necessarily represent the views of Health Canada.
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