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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਿਡ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਰਕਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਰਤਿੰ ਨ ਰਵਕਲਪ ਹਨ: 

1. My PeaceHealth ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿ ੋ

 www.MyPeaceHealth.org 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਕਿਕਿਆਵਾਂ ਆਕਦ ਸਮੇਤ ਿੁਝ ਕਿਿਾਿਡ ਮੁਫਤ 

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ। 
 ਜੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ My PeaceHealth ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਿਕਟਵੇਸ਼ਨ ਿੋਡ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਐਿਕਟਵੇਸ਼ਨ ਿੋਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ, ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਫਤਿ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿਿੋ ਜਾਂ www.MyPeaceHealth.org 

'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤ ੇ“Sign Up Now” 'ਤੇ ਿਕਲਿੱ ਿ ਿਿੋ। 
2. ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਫਾਿਮ  ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਿਵਾਓ 

 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਿਾਿਡ My PeaceHealth 'ਤੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮੈਡੀਿਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਜਾਂ ਿਿੱਖਿ ਲਈ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਿੇਂਦਿ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂੰਘੀ 
ਿਾਨ ੂੰ ਨ PeaceHealth ਨ ੂੰ  ਮਿੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡ ਦੀਆਂ ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ, ਲਾਗਤ-ਅਧਾਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਿ 

ਿਿਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ (45 CFR § 164.524(c)(4) ਦੇਖ)ੋ। 
 

 

 

 

 

 ਵਧੇਿੇ ਜਾਿਿਾਿੀ ਅਤ ੇਬੇਨਤੀ ਫਾਿਮ ਲਈ ਹੇਠ ਕਦਿੱ ਤ ੇਪ੍ੂੰ ਨੇ ਵੇਖੋ। 
3. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬੇਨਤੀ  

 ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਿ-PeaceHealth ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ 

ਦਫਤਿ 360-527-9383 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੈਿਸ ਿਿਿੇ, ਮੁਫਤ ਕਵਿੱ ਚ, ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ।  
ਸਵਾਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਹਾਂ।    

 1-844-962-2090 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਿੋ। ਸਾਡੀ ਗਾਹਿ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਿੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਿੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ - ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤਿੱਿ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। (PT).   

 ਈਮੇਲ Releaseoflnfo@peacehealth.org.   

 ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ www.peacehealth.org/medical-records. 
 

MRO ਉਹ ਕਿੰ ਪਨੀ ਹੈ ਜੋ PeaceHealth ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਿਡਾਂ ਦੇ ਜਾਿੀਕਿਨ ਨ ਿੰ  ਸਿੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਜਾਿੀਕਿਨ 
(ROI) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਹਭਾਗੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿੁਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ! 
 

PeaceHealth ਚੁਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ। ਸਾਨ ੂੰ  ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿੋਸੇਮੂੰ ਦ ਕਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਿਨ 'ਤੇ ਮਾਿ ਹੈ। 
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ਜੇ ਰਿਕਾਿਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ... ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ... ਫੀਸ ਹੈ... 

ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ $6.50 ਫੀਸ + ਟੈਿਸ 

ਪ੍ੇਪ੍ਿ ਅਤ ੇਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ $6.50 ਫੀਸ + ਟੈਿਸ 

ਪ੍ੇਪ੍ਿ ਅਤ ੇਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਪ੍ੇਪ੍ਿ $0.10 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੂੰਨਾ + ਡਾਿ + ਟੈਿਸ 

ਪ੍ੇਪ੍ਿ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ $0.08 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ੂੰਨਾ + ਡਾਿ + ਕਵਿਿੀ ਟੈਿਸ 

http://www.mypeacehealth.org/
http://www.mypeacehealth.org/
ਮੇਲਕਰੋ:Releaseoflnfo@peacehealth.org
http://www.peacehealth.org/
http://www.peacehealth.org/


 
 

    

 

 

ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
 

ਸਿੰ ਘੀ ਕਾਨ ਿੰ ਨ ਦੇ ਤਰਹਤ ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੀ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਰਕਵੇਂ ਕਿੀਏ: 

1. ਸੁਿਿੱ ਕਖਅਤ ਕਸਹਤ ਜਾਿਿਾਿੀ ਫਾਿਮ ਦੀ ਿਾਪ੍ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਿਾ ਿਿੋ।  
ਆਪ੍ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਵ ਦੇਿੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ, ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਸਮੇਤ ਫਾਿਮ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਭਿੋ: 

o ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ ਿਾ ਪ੍ਤਾ ਅਤ ੇਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿ ਜੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਿ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਿਿ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। 
o “ਤਾਿੀਖ ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਕਿਿਾਿਡ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ” ਭਾਗ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਿੀਖ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਿਾਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿ ਿੀ 

ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ 1-844-962-2090 ਜਾਂ 360-729-1300 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਿੋ। 
o ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ/ਕਪ੍ਤਾ, ਸਿਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਕਨਿੱਜੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ “ਮਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ” ਭਾਗ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿੀਜ਼ 

ਨਾਲ ਆਪ੍ਿਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਦਿੱਸੋ ਅਤ ੇਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿੋ। 
o ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਿ ਪ੍ ਕਵਿੱ ਚ ਦਿੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਿੱ ਥ ੇਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਿਾਿਡ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਏ ਜਾਿ। 

2. ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱਿ ਤਿੀਿ ੇਦੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿਿੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਿਮ ਵਾਪ੍ਸ ਿਿੋ: 
o ਈਮੇਲ: ReleaseofInfo@peacehealth.org 

o ਫੈਕਸ: 360-527-9383 (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  PeaceHealth ਸਹ ਲਤ ਕਵਿੱ ਚ ਪ੍ ਿਾ ਿਿ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 
ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਫ਼ੋਂ ਫਾਿਮ ਫਿੈਸ ਿਿਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹੋ।) 

o ਮੇਲ: PeaceHealth, HIM Department, ROI Services 

1115 SE 164 Avenue Dept.336 

Vancouve, WA 98683 

ਬੇਨਤੀ ਫਾਿਮ ਜਮਹਾਂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: 
 ਕਸਹਤ ਜਾਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਨ, ਵੈਨਿ ਵਿ, WA ਕਵਿੱ ਚ ਸ ਚਨਾ ਜਾਿੀਿਿਨ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀ ਜਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 

ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 15 ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ-ਅੂੰਦਿ ਿਾਿਵਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਫਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਇਨਵੌਇਸ ਮੇਲ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਜੇ 
ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲਿੱ ਗੀ ਹੈ)।  

 ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਿੀਖਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ 'ਤੇ, ਕਿਿਾਿਡ 5-7 

ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਕਦਨਾਂ ਕਵਿੱਚ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਏ ਜਾਿਗੇ। 
 ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ-ਅੂੰਦਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿਨ ਕਵਿੱ ਚ ਅਸਮਿਿੱਥ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਦੇਿੀ ਦਾ ਿਾਿਨ ਅਤ ੇਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਾਿੀਖ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਿਿਾਂਗੇ। 
ਆਪਣ ੇਰਿਕਾਿਡ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ: 

 ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀ ਕਸਹਤ ਜਾਿਿਾਿੀ ਿਾਗਜ਼ 'ਤੇ, CD ਉੱਤੇ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕਿਰਪ੍ਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ 

ਦੀ ਚੋਿ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹ।ੋ 
 PeaceHealth ਗੁਪ੍ਤ ਈ-ਮੇਲ ਸੂੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਇਨਕਿਰਪ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਾਲੀ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਿੀ 

ਕਸਹਤ ਜਾਿਿਾਿੀ ਇਨਕਿਰਪ੍ਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨਾ ਚੁਿਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਡ ੇਸੁਿਿੱ ਕਖਅਤ ਈ-ਮੇਲ ਸਿਵਿ 'ਤੇ ਪ੍ ਿੇ 
ਸੂੰਦੇਸ਼ ਤਿੱਿ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਿਿਨ ਲਈ ਕਲੂੰ ਿ ਸਮੇਤ ਇਿੱਿ ਨੋਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ੍ਿੀ ਜਾਿਿਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਿਨ ਲਈ 

ਵਿਤੋਂਿਾਿ ਖਾਤਾ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਿਦੇਸ਼ ਈਮੇਲ ਕਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾਿਗੇ। 
 ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਕਧਆਨ ਕਦਓ, ਇੂੰਟਿਨੈਟ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਸਾਕਿਤ ਗੈਿ-ਇਨਕਿਰਪ੍ਟਡ ਈ-ਮੇਲ ਨ ੂੰ  ਅਿਅਕਧਿਾਿਤ ਕਵਅਿਤੀਆਂ 

ਦੁਆਿਾ ਦੇਖ ੇਜਾਿ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹ।ੈ 
 15 ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਿੇ ਕਿਿਾਿਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਿਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਆਪ੍ਿੇ ਈਮੇਲ ਸਪ੍ੈਮ/ਜੂੰਿ ਫੋਲਡਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ।ੋ 
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ਸੁਿੱਰਿਅਤ ਰਸਹਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਧਆਨ ਕਦਓ: ਕਜ਼ਆਦਾਤਿ ਬੇਨਤੀਆਂ 15 ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਭਜੇੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।  ਦਿੇੀ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ, ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿ ੇਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਲਖੋ ਅਤ ੇਦਸਤਖਤ 

ਿਿੋ।  (* = ਲੋੜੀਂਦ ੇਿੇਤਿ) 

*ਮਿੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ: ਅੂੰਤਮ _________________________________ *ਪ੍ਕਹਲਾ ___________________________ 
ਕਵਚਾਿਾਿਲਾ ________    
*ਗਲੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ________________________________________________  ਕਦਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੋਨ __________________ 

*ਸ਼ਕਹਿ, ਸ ਬਾ, ਕਜ਼ਪ੍ _____________________________________________ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫੋਨ ______________ 

*ਜਨਮ ਕਦਨ __________________      *ਤਾਿੀਿ ਰਿਕਾਿਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ: ____________________  

**ਰਕਸ ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? (ਲਾਗ  ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਸਾਕਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਟਿੱ ਿ ਿਿੋ) 
ਸਥਾਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ PHMG  ਸਥਾਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ PHMG 

Springfield  Riverbend Hospital  Clinic  Longview  St John Hospital  Clinic 

Eugene  University District  Clinic  Bellingham  St Joseph  Clinic 
Cottage Grove  Cottage Grove Hosp  Clinic  Friday Harbor  Peace Island Hosp  Clinic 
Florence  Peace Harbor Hosp  Clinic  Sedro-Woolley  United General  Clinic 
Vancouver  Southwest Hospital  Clinic  Ketchikan  Ketchikan Hosp  Clinic 

ਹੋਿ ਸਥਾਨ: ________________________________________________________ 

*ਰਿਕਾਿਡ ਇਸ ਨ ਿੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣ (ਪਰਾਪਤਕਿਤਾ):                                         *ਰਿਕਾਿਡ ਰਕਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ: 

 ਮਿੀਜ਼ ਦੇ ਉਪ੍ਿੋਿਤ ਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਿ   ਜਾਂ 
 ਿੇਂਦਿ ਦਾ ਨਾਮ:___________________ 

ਗਲੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ:   _____________________ 
   _________________________________ 

   ਸ਼ਕਹਿ/ਿਾਜ/ਕਜ਼ਪ੍:   ________________________ 

  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਿਤਾ ਦ ੇਪ੍ਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿ 'ਤੇ 
 ਫੈਿਸ ਿੀਤੇ ਜਾਿ:______________________   

 ਈਮੇਲ ਿਿੋ: ____________________________ 

 ਕਡਕਲਵਿੀ ਦਾ ਹੋਿ ਢੂੰਗ (ਦਿੱਸੋ): _____________ 

___________________________________________ 

*ਰਮਲਣ ਦੀ ਤਾਿੀਿ ਸੀਮਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ (ਚੁਣ)ੋ: 

 ਕਵਸ਼ੇਸ਼: (ਤੋਂ) ____________________________ (ਤਿੱਿ) ___________________________ 

 ਇਿੱਿ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ               ਹੋਿ: _______________________________________________ 

*ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ: 
 ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਅਤੇ ਕਨਦਾਨ ਜਾਿਿਾਿੀ: ਲੈਬ, ਐਿਸ-ਿੇ, EKG (ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  

ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ) 

 ਇਮਕਜੂੰਗ ਕਫਲਮ           ਕਬਕਲੂੰ ਗ ਕਿਿਾਿਡਸ          ਹੋਿ (ਦਿੱਸੋ): _______________________ 
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ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ: 
1. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਿੇ ਤੋਂ ਉਕਚਤ, ਲਾਗਤ-ਅਧਾਿਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਸਪ੍ਲਾਈਜ਼, ਲੇਬਿ, ਅਤੇ ਡਾਿ ਸਮੇਤ 

ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

2. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਿੇ ਮੈਡੀਿਲ ਕਿਿਾਿਡ ਕਵਚਲੀ ਜਾਿਿਾਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਦਾਿਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਾਬ ਦੀ ਦੁਿਵਿਤੋਂ, ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ, 

ਜੈਨੇਕਟਿ ਜਾਿਿਾਿੀ, ਕਜਨਸੀ ਕਬਮਾਿੀ, ਐਿੁਆਇਿਡ ਇਕਮਊਨੋਡੇਫੀਸ਼ੀਐਸਂੀ ਕਸੂੰ ਡਿੋਮ (ਏਡਜ਼), ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਟਲਤਾ (ARC) 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਇਕਮਊਨੋਡੇਫੀਸ਼ੀਐਸਂੀ ਵਾਇਿਸ (HIV) ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਜਾਿਿਾਿੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

3. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਮੈਡੀਿਲ ਪ੍ਾਵਿ ਆਫ਼ ਅਟਾਿਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਿੇ ਪ੍ੈਿਗੇ। 
 

 

*ਬੇਨਤੀਕਿਤਾ:  (ਕਪ੍ਰੂੰ ਟ ਦਸਤਿਤ:  ___________________________ *ਤਾਿੀਿ:  ____________                    

   ਮਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧ:  ਮਿੀਜ਼ (ਆਪ੍)   ਮਾਪ੍ੇ/*ਿਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਿਪ੍ਰਸਤ   *DPOA   ਹੋਿ:  __________________  
  * ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿਪ੍ਰਸਤਤਾ/DPOA (ਮੈਡੀਿਲ ਪ੍ਾਵਿ ਆਫ਼ ਅਟਾਿਨੀ) ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਿੱ ਥੀ ਿਿੋ।t=। 

ਇਸ ਪ ਿ ੇਭਿ ੇਫਾਿਮ ਨ ਿੰ  ਵਾਪਸ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਕਲਪ:    ਫੈਿਸ:  360-527-9383     ਈਮੇਲ: releaseofinfo@peacehealth.org 

                ਮੇਲ ਿਿੋ:    PeaceHealth, ATTN: HIM ROI; 1115 164th Ave, Dept 336, Vancouver, WA  98683 
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