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ਹੋਮ ਕੇਅਰ (ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ) (HOME CARE)

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
What is home care? 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਵਰਆਂ ਦੀ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਹੈ। 
ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਣ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
Who is eligible for home care? 

ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸਦੇ ਕੋਲ ਿੈਧ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 
ਕਾਰਡ ਹੈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ 
Home care case managers 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਿਆਵਰਆ ਂਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਢੁਕਿੀਆ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਉਿਕਰਣਾਂ 
ਅਤੇ ਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਮਆਰੀਵਕਤ੍ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
Professional health services include: 
• ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕੀ੍ਵਨੰਗ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ; 
• ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ; 
• ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਵ੍ਕਵਰਆਿਾਂ ਕਰਨੀਆਂ; 
• ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਿਸੇਬਾ; 
• ਦਿਾਈ ਦੇਣੀ 
• ਰਾਹਤ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਜੀਿਨ-ਦੇ-ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ; 
• ਸਿੇ-ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਖਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ; 
•  ਿਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ  

ਿਵ੍ਕਵਰਆਿਾਂ ਵਸਖਾਉਣੀਆਂ; ਅਤੇ 
•  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਂਿੀਆਂ ਗਈਆਂ  

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਿਦ੍ਾਤਾਿਾਂ  
ਨੰੂ ਵਸਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣਾ
Keeping You Well and Independent



ਮੈਨੰੂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਕਿੇਂ 
ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
How can I get  
home care? 

ਤੁਸੀਂ 811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਮ 
ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਰਿਾਰ, 
ਦੋਸਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਵਸਹਤ 
ਿੇਸ਼ੇਿਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ  ਕਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ahs.ca/homecare
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ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
Personal care services include: 
• ਵਨੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ (ਨਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਿਾਰਨਾ); 

• ਕੱਿੜੇ ਿਵਹਨਾਉਣੇ; 

• ਟੌਇਲਟ ਅਤੇ ਅਸੰਜਮ ਦਾ ਿਬੰ੍ਧਨ; 

• ਤੁਰਨਾ-ਵਿਰਨਾ ਅਤੇ ਟਾ੍ਂਸਿਰ ਕਰਨਾ; 

• ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਮੂੰ ਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। 

ਕੁਝ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਾ੍ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਾਤਮਕ ਮਨਿਚ੍ਾਿੇ 
ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਨਰਭਰ 
ਹੋ ਕੇ ਰਵਹਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾ੍ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਸੱਵਖਆ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
How is my need for home care services determined? 

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਸਰਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
Who provides my care? 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ 
ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਟਰ, 
ਨਰਸਾਂ, ਵਿਵਿਓਥੇਰੇਵਿਸਟ, ਿਾਰਮਾਵਸਸਟ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਕੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
Where are home care services delivered? 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂਿਾਂ 'ਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 


