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I. ਸੈਿਟੰਗ 
 

ਮੈਡੀਕਲ ਕ�ਦਰ 
 

II. ਉਦੇਸ਼ 
 

ਇਹ ਭਾਗ University of California, Davis Health (UC Davis Health) ਿਵਖੇ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ 
ਪ�ਦਾਤਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਬਧੰਕੀ 
ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਪੂਰੇਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 

 

III. ਪਾਿਲਸੀ 
 

A. ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਲੈੀਫੋਨ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀ ਂਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 

ਸੀਮਤ ਿਨਪੁੰਨਤਾ (Limited English Proficient ਜਾਂ LEP) ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਤ ੇਪ�ਦਾਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਤ� 
ਬਾਅਦ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

 

B. ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧਾਨਕ ਅਤ ੇਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਗਣ ਅਤ ੇਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ UC Davis 

Health ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵਗੇੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਂਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ (EMR) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

 

C. LEP ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਕੇਤ 

ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਉਹਨਾਂ ਨੰੂ "ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ" ਦੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਿਨਕਾ ਂਅਤੇ ਐਬਂੂਲਟਰੀ ਸੈਿਟੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸੰਕੇਤ 'ਤ ੇ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
 

D. ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਅਤ ੇਨੋਟ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਮਲੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਿਬਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਿਧਿਨਯਮ (Health Insurance Portability and 

Accountability Act ਜਾ ਂHIPAA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਰਪੱਖ 

ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਿਤਕਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼/ਪ�ਦਾਤਾ ਸੰਬੰਧਾ ਂਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 

 

 
 ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ  
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ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਸਿਖਅਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 

ਵਜ� ਵਰਤਣ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਿਨਰਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

E. ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ 
ਦੋਸਤ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, UC Davis Health ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ। UC Davis Health ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 
ਗੈਰ-UC Davis Health ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦਆੁਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਰਪਾਈ 

ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਿਵਕ�ਤੇਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨੰੂ EMR ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

F. ਨਾਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ) ਨੰੂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਵਜ� ਕੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

G. ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਲੇੇ, EPIC ਿਵੱਚ ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਸਕ�ੀਨ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

H. ਸਟਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ EPIC ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਪ�ਬਧੰਨ (Customer Relationship Management) 

ਮਾਿਡਊਲ ਰਾਹੀ ਂਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

ਮਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (MRN), ਪ�ਦਾਤਾ/ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ (ਕਲੀਿਨਕ/ਮੰਿਜ਼ਲ), 

ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ। 
 

IV. ਪ�ਿਕਿਰਆ/ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
 

A. ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 
 

1. ਸਟਾਫ਼ EPIC ਿਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਟੰਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਾਿਡਊਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਮੈਡੀਕਲ 

ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (MIS) ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਕ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਟੁੀਨ 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

2. ਰਟੁੀਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਸਟਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ
ਲਈ ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲ�ਗੁਵਜ਼ੇ, ਅਰਬੀ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ, ਕ�ਟੋਨੀਜ਼, ਦਾਰੀ, 
ਫਾਰਸੀ, ਿਹੰਦੀ, ਹਮ�ਗ, ਕੋਰੀਆਈ, ਮ�ਡਿਰਨ, ਮੀਅਨ, ਪਸ਼ਤੋ, ਪਜੰਾਬੀ, ਰਸੂੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਯੂਕਰੇਨੀ, ਉਰਦ ੂ

ਅਤੇ ਿਵਅਤਨਾਮੀ। ਇਕੱ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਮੱੁਖ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇVocera ਲਾਈਨ ਨੰੂ 

ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ "ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ" ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕ ੇਉਸ ਤਕੱ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 

3. ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ Vocera ਅਤੇ ਪੇਜਰ 'ਤੇ ਹਠੇਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 
 

a. ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤੱਕ Vocera 'ਤ ੇ"ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ" 

ਵਜ� ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਤ� ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨ-ਕਾੱਲ ਿਸ਼ਫਟ ਦੌਰਾਨ ਪੇਜਰ ਰਾਹੀ।ਂ 
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b. ਵੀਕਏਡਂ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਕੱ Vocera 'ਤੇ "ਸਪੈਿਨਸ਼ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ" ਵਜ� ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਤ� ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨ-ਕਾੱਲ ਿਸ਼ਫਟ ਦੌਰਾਨ ਪੇਜਰ 

ਰਾਹੀ।ਂ 
 

4. ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਔਨ-ਕਾੱਲ ਸ਼ਿਡਊਲ ਿਵੱਚ ਔਨ-ਕਾੱਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੇਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਪਿਹਲਾਂ ਔਨ-ਕਾੱਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਕ�ੇਤਾ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

 

5. ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਿਵਕ�ੇਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ Martti ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ 200 ਤ� ਵੱਧ 

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Martti ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ iPads ਔਨ ਵ�ੀਲਜ਼ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ UC Davis Health ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇiPads ਤ� ਪਹੁਚੰਯੋਗ ਹੈ। Martti ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਕਰਦੇ ਸਮ� ਪ�ਦਾਤਾਵਾ/ਂਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ EPIC ਿਵੱਚ ਬਨੇਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

 

B. ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾ,ਂ ਅਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ 
 

1. ਜਦ� ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ UC Davis Health ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਕੁਵਾਂ ਢੰਗ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸਾਈਟ 'ਤੇ, Zoom, ਅਤੇ MyChart ਬਨੇਤੀਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ EPIC 

ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਮਾਿਡਊਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ; ਿਕਸੇ ਫੋਨ 'ਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ; ਵੀਡੀਓ ਬੇਨਤੀਆ ਂਲਈ, Martti ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। EPIC ਮੈਡੀਕਲ ਇਟੰਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਮਾਿਡਊਲ ਿਸਰਫ ਅੰਦਰਨੂੀ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇMIS ਿਡਸਪੈਚ ਨੰੂ ਕਾਲੱ ਕਰੋ ਜਾਂ 
Martti ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਿਸੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਢਕੁਵ� ਢੰਗ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚਮ�ਟ 1 "UC Davis Health ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮਾਪਦੰਡ (UC Davis Health Language Services Triage Criteria)" ਦੇਖ।ੋ 

 

2. ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੋਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਜਾਂ ਹਰੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਂ

ਲੋੜਾ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਯੂਿਨਟ ਨਰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਿਸੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 

 

3. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ EMR ਦੇ ਪ�ਗਤੀ ਨੋਟਾ ਂਿਵੱਚ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇਆਖਰੀ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪਛਾਣ (ID) ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ UC Davis Health ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 

ਿਕਸੇ ਿਵਕ�ੇਤਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ EMR ਦੀਆ ਂਪ�ਗਤੀ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਵਕ�ੇਤਾ 
ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ। 
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4. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਲੇੇ UC Davis Health ਸਟਾਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ 
ਿਵਕ�ੇਤਾ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼ ਦੇ EMR ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ: ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਖਨੂ 

ਚੜ�ਾਉਣ ਅਤ ੇਐਨਸਥੇਿਟਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮ। 
 

5. ਜਦ� ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ UC Davis Health ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ 

ਦੇ EMR ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ੂਿਵਕਲਪ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਸਨ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕਸ ਨੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 

 

C. ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ 
 

1. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਲੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

2. ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਟ�ਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਯੂਿਨਟ) ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੇੂ UC Davis Health ਿਵਭਾਗਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 

a. ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ; 
 

b. ਅਨੁਵਾਦਯੋਗਤਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਸੰਬਧੰੀ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਢਕੁਵ�ਪਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ; 

 

c. ਲਾਗਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ; 
 

d. ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ; 
 

e. ਲਕਿਸ਼ਤ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਲਈ ਢਕੁਵ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ; 
 

3. ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਿਨਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰਨਾ। 
 

D. ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ�ਗੋਰਾਮ 
 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ UC Davis Health ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ 

ਮੌਿਖਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋਇੰਟ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਆੁਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ 
ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇਕੱ ਢੰਗ ਵਜ� ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰਾ,ਂ ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟਾ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਫੋਨ 'ਤ ੇਮੌਿਖਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ�ੋਗਰਾਮ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੇ ਿਵਭਾਗ/ਕੀਮਤ ਕ�ਦਰ ਤ� ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ 
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ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਜ ਸਿਟੱਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 
ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

E. ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ (ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ) 

 

LEP ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ/ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 
ਅਤੇ ਵਰਤ� 'ਤ ੇਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ UC Davis Health ਦੇ "ਨਵ� ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ" ਅਤੇ "ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ 
ਿਸਖਲਾਈ" ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

F. ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 1259 (c) (2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬਧੰੀ ਰਕੁਾਵਟਾ ਂਵਾਲੇ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਪੂਰੇਖਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। MIS ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 

ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਹਲੈਥ (CDPH) ਕੋਲ ਜਮ�ਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬਧੰੀ ਰਕੁਾਵਟਾ ਂਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂ
ਅਤੇ UC Davis Health ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਢਕੁਵ� ਅਤ ੇਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 
MIS ਯਤਨਾ ਂਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CDPH ਿਰਪਰੋਟ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧਾਨਕ ਅਤ ੇਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ 2881 ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਲਈ MIS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ

ਛੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://www.ucdmc.ucdavis.edu/interpreting_services/. 
 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/interpreting_services/


 

 

 

 

ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ  
 
 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਵੀਡੀਓ 'ਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦਭੁਾਸ਼ੀਆ 

ਸੇਵਾ 
ਵੇਰਵਾ: 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਸੰਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। 

ਵੇਰਵਾ: 
ਦਰਿਮਆਨੀ ਜਿਟਲਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 
ਲਈ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ 

ਦੀ ਕਮੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗੀ। 

ਵੇਰਵਾ: 
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਆਿਖਆ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਲਈ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਿਨਿਹਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ 
• ਰਟੁੀਨ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ
• ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ - ਫਾਰਮ 
• ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 
• Triage 
• ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ 
• ਫਾਰਮੇਸੀ ਰੀਿਫਲ 
• ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ/ ਲੈਬ 
• ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 
• ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ 
• ਮਰੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵੱਤ 
• ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ 

ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ 
• ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ 
• ਸਰਜਰੀਆਂ 
• ਸਿਹਮਤੀਆਂ 
• ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂ
• ਪੁਨਰਵਾਸ ਥੈਰੇਪੀਆਂ 
• ਮਰੀਜ਼ ਿਡਸਚਾਰਜ 
• ਫਾਰਮੇਸੀ: ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੰੂ ਪੜ�ਾਉਣਾ 
• ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਮੁਲਾਂਕਣ 
• ਨਵ� ਮਰੀਜ਼ 
• ਰਾਊਿਂਡੰਗ 

ਉਦਾਹਰਨਾ:ਂ 
• ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 
• ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ/ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਮੱੁਦੇ 
• ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ 
• ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼ 
• ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 
• ਸਚੇਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ 
• ਿਜਨਸੀ ਹਮਲਾ/ਸਦਮਾ 
• ਕਲਾਸਾਂ/ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 
• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਿਧਆਪਨ ਸੈਸ਼ਨ 
• ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਚਰਚਾ 

ਸਰੋਤ: 

 ਦੋਹਰਾ ਹ�ਡਸੱੈਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ – ਮੈਡੀਕਲ 

ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਸਪੈਚ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। 

ਸਰੋਤ: 

 ਵੀਡੀਓ Martti ਿਸਸਟਮ – ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਿਪਤ 

ਮੋਬਾਈਲ iPads ਜਾ ਂUCDH iPads (ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਹੈ)* 'ਤੇ ਵਰਤੋ। 
 ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਾ ਂਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਦੀਆਂ 
ਅਪਾਇੰਟਮੈਮਟਾਂ ਲਈ EPIC ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

*ਮੌਜਦੂਾ iPads ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇMIS ਿਡਸਪੈਚ ਨੰੂ 

ਸਰੋਤ: 

 EPIC ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ;ੋ 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 

ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। 
 ਵੀਡੀਓ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਹੈ ਜਦ� 
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

 "ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ" ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ Vocera 'ਤੇ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮ� ਦੇ ਬਾਅਦ, ਔਨ-ਕਾੱਲ ਕਾਰਜ-ਕ�ਮ ਦੇਖੋ। 



 

ਕਾੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਪ�ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾ ਂਨਾਮ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਨੀਤੀ 
2881, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਦੇਖ।ੋ 

 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਪ�ੇਿਟੰਗ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਸਪੈਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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