ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ - ਐਕਸਪਿਡਡ ਸਰਿਵਸ
(Long-Term Care ACTION Line - Expanded Service)

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਪਰ੍. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?
ਉ. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ
ਹੋਮਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੋਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।
1 ਮਈ, 2007 ਤ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਕੇ, ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ
ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਲਾਇੰ ਟ
ਜਾਂ ਹੋਰ, ਿਜਵ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ
ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ/ਜਾਂ CCAC ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਜਾਂ
ਤੋਖ਼ਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ।
ਪਰ੍. ਮ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾੱਲ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਉ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਿਵਿਸਜ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ CCAC
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ੍. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਿਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ
ਿਕਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ?
ਉ. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਕੀ
CCAC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਨਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ CCAC ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਿਗਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਿਫਰ CCAC
ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ੍. ਜਦ ਮ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ACTION Line
ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ?
ਉ. ਨਹ , ਪਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ CCAC ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ
ਿਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਿਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜਾ CCAC ਹੋਮ
ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਸਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍. ਇੰ ਡੀਪਡਟ ਕੰ ਪਲਟਸ ਫੈਿਸਲੀਟੇਟਰ (ICF)
ਕੌਣ ਹੈ?
ਉ. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਕਾੱਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ICF ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ICF, ਆਨਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਹਰ
ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਟਰ੍ੇਿਨੰਗ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਿਕਸੇ ICF ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਅੰ ਦਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ।
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ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕੇਅਰ ਐਕਸੈਸ ਸਟਰ (CCAC) ਦੇ
ਕਲਾਇੰ ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਨਵ ਸੇਵਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ICF ਤੁਹਾਡੇ CCAC ਨਾਲ ਵੀ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ,
CCAC ਨਾਲ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ।
ਪਰ੍. ICF ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤਰ ਹੈ?
ਉ. ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ICF ਕਾਰਜ ਅਮਲ CCAC
ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਾਧੂ ਰਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ
CCAC ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰਸਮੀ ਅਮਲ
ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ
ਜਗਾ ਤੇ ਨਹ । CCAC ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪਰ੍. ਇੱਕ ICF ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ?
ਉ. CCAC ਦੇ ਉਨਾਂ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ
ACTION Line ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ
ICF ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ
ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ACTION Line ਸਟਾਫ਼ ਇੱਕ ICF
ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ICF ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ CCAC ਨਾਲ ਵੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਕਲਾਇੰ ਟਸ, ਰੈਫ਼ਰੈਲ ਰਾਹ ਇੱਕ ICF ਕੋਲ
ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ CCAC ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ACTION Line ਤਕ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ :
1-866-876-7658 ਜਾਂ 416-326-6777 (ਆਨਟੇਰੀਓ
ਤ ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ)
TTY ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਾੱਲ ਕਰੋ 1-800-387-5559 ਜਾਂ
416-327-4282 (ਆਨਟੇਰੀਓ ਤ ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ)
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ www.moh.gov.on.ca ਤੇ ਿਸਹਤ
ਮੰ ਤਰਾਲੇ (Ministry of Health) ਅਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ
ਕੇਅਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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