Planning for Discharge from
Hospital (Punjabi)
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛਟ
ੁੱ ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ
This leaflet explains how your discharge from hospital should
be managed so that you receive the right support
ਇਹ ਪਰਚਾ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪਰਬਧ
ੂੰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ
ਤਾਾਂ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਲ ਸਿੇ ।
The translation of this leaflet has been co-ordinated by the Derbyshire Black and
Minority Ethnic Forum

ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਨਵਾਦ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਬਲੈ ਿ ਅਤੇ ਿਾਈਨੌ ਕਰਟੀ ਐਥਕਨਿ ਫੋਰਿ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਰਵਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ
।

NHS Derby City and
Derbyshire County
NHS Tameside and Glossop

Hospital Discharge
ਹਸਪਤਾਲ ਕਡਸਚਾਰਜ
It is an NHS priority to get you out of hospital as soon as you no longer need
inpatient medical treatment.
ਕਜਵੇਂ ਹੀ ਤਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਵਚ ਹੋਰ ਰਕਹ ਿੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰਤ ਨਾ ਰਹੇ, NHS ਤਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ
ਤਰਜੀਹ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ ।
Most people want to return to their home straight away but sometimes it may
be necessary to stay in another care facility such as a care home or
community hospital to continue their recuperation.
ਬਹਤੇ ਲੋ ਿ ਕਸੁੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਿੇਅਰ ਹੋਿ ਜਾਾਂ ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਕਵਚ ਰਕਹ ਿੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ।
Health and social care staff will work in partnership to give you any support
that you need to make sure you are discharged safely.
ਹੇਲਥ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਕਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਯਿੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਸਰੁੱਕਖਅਤ
ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਕਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
If the hospital staff think you would benefit from social care support when you
are discharged they will refer you to the hospital social work team.
ਜੇਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਕਵਚ ਰਕਹਣਾ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੂੰਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ
ਤਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਿ ਟੀਿ ਕਵਚ ਰੈਫਰ ਿਰ ਦੇਣਗੇ ।
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ਪਰ ਜੇਿਰ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ
ਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ ।
You can get more general information about social care support by ringing
Call Derbyshire on tel: 01629 533190.
ਤਸੀਂ ਿਾਲ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨੂੰਬਰ 01629 533190 ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ।
If you have social care needs you are entitled to receive an assessment. This
assessment may happen on the ward, in a community hospital, care home or
it may be arranged soon after your return home.
ਜੇਿਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਨਰੀਖਣ ਦੇ ਹੁੱਿਦਾਰ ਹੋ । ਇਹ ਕਨਰੀਖਣ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੇ ਵਾਰਡ ਕਵਚ, ਿੇਅਰ ਹੋਿ ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ।

The advantage of having the assessment at home is that the social care staff
and therapists can see how well you are managing in your home and whether
there are things you are struggling with.
ਘਰ ਕਵਚ ਕਨਰੀਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਚਕਿਤਸਿ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸੀਂ ਘਰ
ਕਵਚ ਕਿਵੇਂ ਗਜ਼ਾਰਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕਿਨ੍ ਾਾਂ ਿਸ਼ਕਿਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
If you are eligible for support this may be provided on a short term basis to
help you regain lost skills. This is known as re-ablement. You can find out
more on our website at www.derbyshire.gov.uk/reablement
ਜੇਿਰ ਤਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਕਸੁੱਧ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਤਿ ਹੋਏ ਹਨਰ ਨੂੰ ਿੜ ਹਾਕਸਲ ਿਰਨ ਤੁੱਿ ਥੋੜੀ ਕਿਆਦ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਹੁੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਿੜ-ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਪ ਕਵਚ ਜਾਕਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.derbyshire.gov.uk/reablement 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ।

What is a social care assessment?
ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਕਨਰੀਖਣ (ਅਸੈਸਿੈਂਟ) ਿੀ ਹੈ ?
A social care assessment is carried out by a social care worker. You may ask
your family members or carers to be involved too.
ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਅਸੈੈੱਸਿੈਂਟ ਇਿ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਵਰਿਰ ਵਲੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਜਾਾਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਕਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹੋ ।
The assessment will look at all aspects of your daily life and the things that
matter most to you. It will look at the things you struggle with and the support
available from your family and friends. It will identify any help you need to
support your independence.
ਅਸੈੈੱਸਿੈਂਟ ਕਵਚ ਤਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਕਹਲ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਤ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਕਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੀ ਵੇਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕਿਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੂੰਨੀ
ਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਹਨੂੰ ਿੜ ਆਤਿ-ਕਨਰਭਰ ਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰੇਗਾ ।
The assessment worker will use a set of standard government criteria to
determine if you are eligible for statutory services. You will also be given
information and advice about community resources that you may be able to
access.
ਅਸੈੈੱਸਿੈਂਟ ਿਰਤਾ ਸਰਿਾਰ ਦਆਰਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਾਪਦੂੰਡ ਵਾਲੇ ਸੈੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਿਰੇਗਾ । ਤਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਿਕਿਊਕਨਟੀ ਸਰੋਤਾਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਜਨ੍ ਾਾਂ ਲਈ ਤਸੀਂ ਪਹੂੰਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

How long will the assessment last?
ਅਸੈੈੱਸਿੈਂਟ (ਕਨਰੀਖਣ) ਕਿੂੰਨੇ ਸਿੇਂ ਤੁੱਿ ਚੁੱਲੇਗਾ ?
This depends on your circumstances. It is best to set aside the morning or
afternoon.
ਇਹ ਤਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਜਾਾਂ ਦਪਕਹਰ ਤੁੱਿ ਦਾ ਸਿਾਾਂ ਖਾਲੀ ਰੁੱਖਣਾ ਉੈੱਤਿ ਰਹੇਗਾ ।

If I am eligible for care services will I have to pay?
ਜੇਿਰ ਿੈਂ ਿੇਅਰ ਸਰਕਵਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੀ ਿੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?
Most people are required to make some financial contribution towards their
care costs. How much will depend on the income you have. We will support
you to ensure you are receiving any welfare benefits that you are entitled to.
ਬਹਤੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਿਝ ਿਾਇਿ ਭਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਹਾਡੀ
ਆਿਦਨ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਕਿੂੰਨਾਾਂ ਭਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਵਾਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਦਾ ਭਲਾਈ ਭੁੱਤਾ ਕਜਸਦੇ ਤਸੀਂ ਹੁੱਿਦਾਰ ਹੋ, ਤਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਕਿਲੇ ।

If I wish to buy my own support independently can you help me find
what I need?
ਜੇਿਰ ਿੈਂ ਸਤੂੰਤਰ ਰਪ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿਰਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੀ ਤਸੀਂ ਿੈਨੂੰ
ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ?
Yes, we will always give you information and advice to help you find the
services you need. Our Brokerage Team is available for all Derbyshire
citizens. They can be called on tel: 01629 537763 and will help you to locate
suitable services in your area.

ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਤਹਾਡੀ ਜ਼ਰਰਤ ਅਨਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਰਨ ਕਵਚ ਿਦਦ ਿਰਾਾਂਗੇ । ਸਾਡੀ
ਬਰੋਿਰੇਜ ਟੀਿ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਗਕਰਿਾਾਂ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ 01629 537763 ਤੇ ਿਰੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਕਵਚ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲੁੱਭਣ ਕਵਚ ਿਦਦ ਿਰਨਗੇ

I am concerned that my family may struggle to care for me when I
return home, is there any help they can get?
ਿੈਨੂੰ ਕਚੂੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਿੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਿੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਿੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਿਦੀ
ਹੈ, ਿੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਾਰ ਦੀ ਿਦਦ ਕਿਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ?
Derbyshire is committed to supporting family carers. A carer can request an
assessment from Adult Care in their own right if they feel they need support
with their caring role. Speak to Call Derbyshire or contact Derbyshire Carers
Association on tel: 01773743355.
ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿੇਅਰਰ ਿਕਹਸਸ ਿਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਐਡਲਟ ਿੇਅਰ ਕਵਚ ਅਸੈੈੱਸਿੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰ
ਸਿਦਾ ਹੈ । ਿਾਲ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਜਾਾਂ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਿੇਅਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 01773743355 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ
।

What can I do if I am not satisfied with my discharge from hospital?
ਜੇਿਰ ਿੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛਟ
ੁੱ ੀ ਤੋਂ ਸੂੰਤਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿੈਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਾਂ ?

If you feel your hospital discharge was unsatisfactory it is important that you
let us know so we can look at what went wrong and make improvements.
ਜੇਿਰ ਤਸੀਂ ਇਹ ਿਕਹਸਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਹਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤਸੁੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਿੀਏ ਕਿ ਕਿਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰ ਸਿੀਏ ।
If your complaint is about the hospital you were a patient at please speak to
’
vc .
ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਜਥੇ ਤਸੀਂ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵਚ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਰੀਜ਼
ਤਾਲਿੇਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ ।
If your complaint is about your social care assessment or the involvement of
social care workers, you can contact Call Derbyshire on tel: 01629 533190 or
email: your.views@derbyshire.gov.uk
ਜੇਿਰ ਤਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਅਸੈਸਿੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਟੀਿ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ 01629 533190
'ਤੇ ਿਾਲ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ your.views@derbyshire.gov.uk ‘ਤੇ ਈਿੇਲ ਿਰੋ
।
Healthwatch Derbyshire is an independent organisation that represents
people using health and social care services in Derbyshire. Healthwatch can
be contacted on tel: 01773 880786.
ਹੈਲਥਵਾਚ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਇੁੱਿ ਸਤੂੰਤਰ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਕਵਚ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦੀ ਨਿਾਇੂੰਦਗੀ ਿਰਦਾ ਹੈ । ਹੈਲਥਵਾਚ ਸੂੰਸਥਾ ਨੂੰ 01773 880786 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਿ
ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ।

Checklist for leaving the hospital:
ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈੈੱਿਕਲਸਟ :
Before you are discharged, discuss with family and friends what you feel your
needs will be when you leave the hospital.
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਲਣ ਤੋ ਪਕਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ ਿਰੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱਡਣ ਤੇ
ਤਹਾਨੂੰ ਕਿਨ੍ ਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕਹਸਸ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ।
Discuss with your nurse any questions, doubts or concerns you may have. If
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can Call Derbyshire on tel: 01629 533190 or email:
your.views@derbyshire.gov.uk
ਿੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਸ਼ੁੱਿ ਜਾਾਂ ਕਚੂੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰੋ । ਜੇਿਰ ਤਹਾਨੂੰ ਿਕਹਸਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਹਾਡੀ
ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਰੀਜ਼ ਤਾਲਿੇਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰੋ ।
ਸੋਸ਼ਲ ਿੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਲਈ ਿਾਲ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ 01629 533190 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ਜਾਾਂ
your.views@derbyshire.gov.uk 'ਤੇ ਈਿੇਲ ਿਰੋ ।
You and your carer should be provided with information on any training needs
you may have, for example moving and handling.

ਤਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਹਾਡੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਟਰ ੇਕਨੂੰਗ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵੀ
ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਨੀ ਜਾਾਂ ਉਠਣਾ-ਬੈਠਣਾ ।
Make sure you have transport - an ambulance or hospital car can only be
arranged if your doctor considers it is medically necessary. Again, please
speak to your nurse if you have any problems.
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬਲੈਂ ਸ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਿਾਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ
ਕਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਡਾਿਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੀ ਸਿਝਦਾ ਹੈ । ਜੇਿਰ ਤਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਵੀ ਸਿੁੱਕਸਆ ਹੈ
ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਰ ਗੁੱਲਬਾਤ ਿਰੋ ।
Check with your nurse to find out if you are to attend an outpatient clinic at a
later date
ਨਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਿਰੋ ਕਿ ਿੀ ਤਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਵੁੱਚ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ।
Make sure you have all the medicines you. If you have any new medicines
prescribed or if you need extra supplies, these will be dispensed by the
hospital pharmacy.
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਸਭ ਦਵਾਈਆਾਂ ਹਨ ।ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਿੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਾਧ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਰਿੇਸੀ ਵਲੋਂ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
Let your local Department of Work and Pensions office know you are being
discharged so your benefits can be adjusted, if necessary.
ਆਪਣੇ ਿੂੰਿ ਦੇ ਸਥਾਕਨਿ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਸਪਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜ਼ਰਰ ਕਦਓ ਤਾਾਂ
ਜੋ ਜ਼ਰਰਤ ਅਨਸਾਰ ਤਹਾਨੂੰ ਕਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਐਡਜਸਟ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਣ ।
Please make sure that you have all your possessions with you and that you
are not taking home any hospital property by mistake.
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਸਿਾਨ ਲੈ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੀ ਿੋਈ ਸੂੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਰਹੇ ।

Further Information
ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
Derbyshire County Council Adult Care department provide leaflets on a range
of topics that can be obtained from staff, our website at
www.derbyshire.gov.uk/adultcare, a local office, by emailing:
adultcareinfo@derbyshire.gov.ukor via Call Derbyshire on tel: 01629
533190.
ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਿਾਊਂਟੀ ਿਾਊਂਸਲ ਦੇ ਐਡਲਟ ਿੇਅਰ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਿਈ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਵਕਸ਼ਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ
ਪਰਚੇ ਕਿਲ ਸਿਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ www.derbyshire.gov.uk/adultcare ਵੀ ਦੇਖ
ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਈਿੇਲ adultcareinfo@derbyshire.gov.uk ਜਾਾਂ ਿਾਲ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨੂੰਬਰ 01629
533190 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ ।

You can also contact us on:
ਤਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂੰਬਰਾਾਂ 'ਤੇ ਸੂੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ :

• Text: 86555 • Fax: 01629 533295 • Minicom: 01629 533240
ਟੈਿਸਟ : 86555 ਫੈਿਸ : 01629 533295 ਕਿਨੀਿੌਿ : : 01629 533240
Leaflets available include:
ਉਪਲੁੱਬਧ ਪਰਕਚਆਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਿਲ ਹਨ –













Guide to Adult Care – how we work and what we provide
ਐਡਲਟ ਿੇਅਰ ਲਈ ਗਾਈਡ - ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਿੂੰਿ ਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਹੁੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ
Keeping Adults Safe – what to look for and what to do
ਬਾਲਗਾਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਕਖਅਤ ਰੁੱਖਣਾ - ਿੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ ।
Guide to Carers Services
ਿੇਅਰਰ ਸਰਕਵਸ ਲਈ ਗਾਈਡ
Guide to Handy Van Services – practical help in your home
ਵੈਨ ਸਰਕਵਸ ਲਈ ਗਾਈਡ - ਤਹਾਡੇ ਘਰੇਲ ਿਦਦ ਲਈ
Guide to First Contact – sign posting to services and support
ਪਕਹਲੇ ਸੂੰਪਰਿ ਲਈ ਗਾਈਡ - ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਆਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣਾ
Care Services Directory
ਿੇਅਰ ਸਰਕਵਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਿਟਰੀ
 Putting People First – Complaints, Comments and Compliments.


ਲੋ ਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪਕਹਲ - ਕਸ਼ਿਾਇਤ, ਕਟੁੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ

Leaflets are available in standard and Easy Read versions and upon request
in Braille, large print, alternate languages and other formats such as British
Sign Language
ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ 'ਤੇ ਬਰੇਲ, ਵੁੱਡੇ ਕਪਰੂੰਟ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਫਾਰਿੈਟ ਕਜਵੇਂ
ਕਿ ਕਬਰਕਟਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵਚ ਵੀ ਉਪਲੁੱਬਧ ਹਨ ।

