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ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਂਦ ੇਹੋ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਇਰੋਪਰਕੈਟਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ.ੈ.. 

 ਇਲਾਜ ਦਾ ਨੈਿਤਕ ਸੰਚਾਲਨ 
 ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਿਹਮਤੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪ ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ 
 ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 ਢੁੱ ਕਵ , ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਰੀਜ਼-ਕਦਿਰਤ ਦੇਖਭਾਲ 
 ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਿਰਕਾਰਡ 
 ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਿਟਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਾਫ਼, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਅਪਾਹਜ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਿਰਹਾਇ  ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਜਾਂ ਜ ੇਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹ  ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਿਵਕਲਿਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 

 ਿਸਹਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 
 ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਿਟਕ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 ਸਮ ਿਸਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਿਸਹਤ ਪੇ ੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ 
 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਮ ਿਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ 
 ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰਸ ਆਫ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ (CCO) ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਿਮਆਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦ ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ (CCO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.cco.on.ca ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) 
 ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ 
 ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
 ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਿਹੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 
 ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ... 
 ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ 
 ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਫੀਡਬੈਕ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ/ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਦੇਣਾ 
 ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਸਿਹਕਾਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
 ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
 ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨਾ 
 ਿਬਲਕੁਲ ਨਵ  ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 

 

CCO ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਇਰੋਪਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ CCO 

ਦਾ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਬਰ ਹੋਵੇ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.cco.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

 
 

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਇਰਪੋਰੈਕਟਰਸ ਆਫ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 416-922-6355 
Punjabi ਫੈਕਸ: 416-925-9610 
 ਈ-ਮੇਲ: cco.info@cco.on.ca 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.cco.on.ca 

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਸਾਂਝ 
(ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱਤਰ ) 


