
ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਹਨ:
�	ਮੈਦਡਕਏਡ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਕਹਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
� ਸਦਤਕਾਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਿਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏ
� ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਵਚ ਮਿਿ ਕਰਨੀ, ਦਿਸ ਦਵਚ ਇਲਾਿ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨ ਿਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ
�	ਕੋਈ ਪਾਬੰਿੀ ਿਾਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਨਾ ਹੋਣਾ
�	ਦਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਹੱਕਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈਣੀ
�	ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਕਾੱਰਡਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ
�	ਉਪਲਬਧ ਦਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ
�	ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਿਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰਨੀ
�	ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣੀ
�	ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਿਾਂ ਕੇਸ ਮੈਨੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਬਿਲਣਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਪੀਲ ਿਾਂ ਦਨਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਦਵਚ  

ਲੋਕਪਾਲ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
�	ਦਬਨਾ ਦਕਸੇ ਅਦਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ) ਦਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
�	ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਿਾਂ ਦਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣ ੇBHO ਦਵਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਿੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਕਸੇ  

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
�	ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਿੀਂਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਮਆਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
�	ਿੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨ੍ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੱਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਖ਼ਤਮ  

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਅਸਦਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ BHO ਤੋਂ ਦਲਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾ ਨੋਦਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
�	BHO ਿੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ
�	ਤੁਰੰਤ, ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
�	ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਦਪਆ ਸੀ,  

ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
�	ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਦਭਆਚਾਰਕ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ
�	ਦਬਨਾ ਦਕਸੇ ਲਾਗਤ ਿੇ ਪ੍ਰਮਾਦਣਤ ਿੁਭਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮਗ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ
�	ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਿ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦਵਚ ਮਿਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
�	ਇਲਾਿ ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਦਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਸੇ ਗਏ ਬਿਲਵੇਂ ਇਲਾਿ ਲੈਣੇ
�	ਦਕਸੇ ਵੀ ਤਿਵੀਜ਼ਸ਼ੁਿਾ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ
�	ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ, ਦਿਸ ਦਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖ਼ਲਾਫ (ਉਿਾਹਰਣ ਲਈ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਦਬਮਾਰੀ ਿੀ ਦਕਸਮ) ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਏ
�	ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ
�	ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਦਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਮਾਿੇ-ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ
�	ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਉਂ ਦਹਿਾਇਤ ਿੇਣੀ, ਦਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਿ ਅਤੇ ਤਰਿੀਹਾਂ ਿਾ  

ਪਤਾ ਚੱਲਿਾ ਹੈ
�	ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਗਾਉਂ ਦਹਿਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ
�	ਕੁਆਦਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਿੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤ਼ੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
�	ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਅਸਦਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇBHO ਇਲਾਕੇ ਦਵਚਲੇ ਮਾਨਦਸਕ ਦਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਇ ਲੈਣੀ
�	ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ (ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾ ਹੈ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨਾ
�	ਆਪਣੇ ਦਸਹਤ ਦਰਕਾੱਰਡਾਂ ਿੀ ਕਾੱਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾੱਪੀ ਿੀ ਲਾਗਤ ਿੇਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਿਾਏਗਾ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ  www.hhs.gov/ocr ‘ਤੇ ਦਸਦਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਿਫਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਿੇ  
ਹੋ ਿਾਂ http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?dispo=true&cite=388-877-0680 ’ਤੇ ਿਾਓ।
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ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਦਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਵਅਕਤੀ ਵਿੋਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ?


