
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ, 
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ 
ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

DOH ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਂDOH ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 
ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ “Patient declined to respond (ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ)” ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। DOH 
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ 
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ DOH ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 
ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ। 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Supplemental 
Nutrition Assistance Program(SNAP, ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਜਾ ਂApple Health ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਹਿਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾ ਂcivil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।


