
CFC ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਬਾਰੇ

ਯੋਗ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ 

ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦਿਉਦਨਟੀ 

ਫ਼ਰਸਟ ਚੁਆਇਸ 

(CFC) ਪ੍ੋਗਰਾਿ 

ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ।  

ਸੇਵਾ ਿੇ ਦਵਕਲਪ

ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ
ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹਾਉਣ-ਧੁਆਉਣ, ਕਪੜੇ ਪੁਆਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿੇ ਕੰਿਾਂ ਦਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਕੇਅਰਦਗਵਰਾਂ ਲਈ ਦਪਛੋਕੜ ਿੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ 
ਅਤੇ ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਿੀ ਬੁਦਨਆਿੀ ਦਸਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ DSHS ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ:

✓ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ

✓ ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ੈਦਿਲੀ ਹੋਿ 

✓ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਰਦਹਣ-ਸਦਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ

ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਪ੍ਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 
ਦਸਖਲਾਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਿ ਿਾ ਇੱਕ 
ਅਦਹਿ ਦਹੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਿੇ ਰੋਜ਼ ਿੇ 
ਕੰਿ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੋਗੇ। ਦਸਖਲਾਈ ਿੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 
ਦਜਸ ਦਵਚ ਿੱਦਸਆ ਦਗਆ ਹੈ ਦਕ ਕੇਅਰਦਗਵਰਾਂ ਨੰੂ ਦਕਵੇਂ ਚੁਣੋ, 
ਦਕਵੇਂ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਕਵੇਂ ਹਟਾਓ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਿੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਪੁਸਦਤਕਾ, DVD ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਸਖਲਾਈ ਜਾਂ DSHS 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਰਾਹਤ ਿੇਖਭਾਲ
ਰਾਹਤ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੁਲਰ ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਸਿੇਂ ਲਈ 

ਛੁੱ ਟੀ ਿੇਣ ਲਈ ਕੰਿ 'ਤੇ ਰਦਖਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੁਲਰ ਕੇਅਰਦਗਵਰ 
ਦਬਿਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਿੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਅਰਦਗਵਰ ਆ ਸਕਿਾ 

ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਕ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਦਤਆਰਪ੍ਾਪਤ ਦਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਿੇ 
ਘੰਦਟਆਂ ਦਵਚੋਂ ਕੰਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਲੀਫ਼ ਕੇਅਰ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਦਕੰਨਾ 
ਸਿਾਂ ਿੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਿੇ ਹੋ। 

ਿੁਹਾਰਤਾਂ ਦਸੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਖਲਾਈ
ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਿੀ ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੇ ਕੰਿਾਂ ਦਵਚ ਹੋਰ ਖੁ਼ਿਿੁਖ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਨਜੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੇ 
ਕੁਝ ਘੰਦਟਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਦਰਆਣੇ ਿਾ ਸਿਾਨ 

ਖ਼ਰੀਿਣ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ ਿੇ ਰਦਹਣ-ਸਦਹਣ ਿੇ ਕੁਝ ਕੰਿ ਦਕਵੇਂ ਕਰੋ, ਨੰੂ ਦਸੱਖਣ 
ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸਲਾਨਾ ਦਹੱਸੇ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।

ਕਦਿਉਦਨਟੀ ਫ਼ਰਸਟ ਚੁਆਇਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
(ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਵੇਖੋ)



ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ
ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸਬੰਧੀ ਉਪਕਰਣ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀ ਿੀ ਿਿਿ ਤੋਂ ਦਬਨਾ ਕੰਿ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਿੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁ਼ਿਿੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਨ ਦਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। 

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੀਚ, 
ਆੱਦਕਉਪੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਦਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਦਪਸਟ ਰਾਹੀਂ ਿੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਥੈਰੇਦਪਸਟ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਿੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਿੇ 
ਦਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦਕਵੇਂ ਕਰੋ, ਨੰੂ ਦਸੱਖਣ ਦਵਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਿ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਦਹੱਸੇ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਖ਼ਰੀਿੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।

ਦਨਜੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਬੰਧ 
(PERS)

PERS ਦਬਜਲੀ ਿਾ ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਦਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਿੇ 
ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਨ ਨਾਲ ਜੁਦੜਆ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਦਵਚ ਿਿਿ ਦਿਲਿੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦਵਚਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਿਿਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਕਾੱਲ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਥਾਂ ਿੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਡਗਣ ਿਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ 
ਲੈਸ ਆਪਣਾ PERS, GPS ਲੋਕੇਟਰ ਜਾਂ ਿਵਾਈਆਂ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਸਟਿ ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ PERS ਲੈਣ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਸਟਿਾਂ 
ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਿੈਨੇਜਰ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਵਚ ਿਿਿ 

ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇCFC ਬੈਨੇਦਫ਼ਟ ਪੈਕੇਜ ਦਵਚ ਦਿਆਰੀ PERS ਯੂਦਨਟ ਸ਼ਾਦਿਲ 
ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਨਾ ਦਹੱਸੇ ਦਵਚ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਲਾਗਤ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਬਿੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਬਿੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੈਦਟੰਗ ਦਵਚੋਂ  
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵਚ ਜਾਣ ਦਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਿਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁ਼ਿ 
ਿੇ ਘਰ, ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ੈਦਿਲੀ ਹੋਿ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਰਦਹਣ-ਸਦਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਦਵਚ ਜਾਣ 
ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ। 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇ

DDA ਕੇਸ ਿੈਨੇਜਰ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 

ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

DDA ਸਰਦਵਸ ਬੇਨਤੀ 

ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 

ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਿਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰ 

ਸਕਿੇ ਹੋ। ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ  

www.dshs.wa.gov 

'ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਆੱਨਲਾਈਨ 

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੋ।


