

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੂਬਾਈ ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਪੋਗਰਾਮ
ਸੂਬਾਈ ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਬੀਸੀ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ ਐਂਡ ਅਿਸਸਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਰਾਹ ਿਸਹਤ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਹਨ। ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹਨ:


ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮੇਤ, ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ



ਖੁਰਾਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ



ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਿਸਕ ਪੂਰਕ



ਿਟਊਬ ਫੀਡ ਪੂਰਕ



ਜਨਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ (Natal) ਪੂਰਕ

ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਿਕਿਰਆਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/
ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
.

ਸੂਬਾਈ ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਰਾ ੀਆਂ ਤੱਕ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/bc-employment-andassistance-rate-tables/health-supplements-and-programs-rate-table
ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
.

A. ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ (Nutritional Supplements)
ਨੀਤੀ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/nutritional-supplements
.
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ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ
ਆਮਦਨੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜ ਉਨ ਦਾ ਿਨਰਭਰ ਬੱਚਾ
ਇੰਨ ਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤੰਨ (3) ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪੂਰਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬੂਸਟ (Boost)®
ਜ ਏਨ ਰ
ੋ (Ensure)®) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:


ਸਰਜਰੀ



ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ



ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ



ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਭਾਵ

ਪੋ ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਿਜਥੇ ਉਨ ਨੂੰਭੋਜਨ ਦੀ ਥ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ
ਪੁ ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਤ ਖ਼ੀਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਰਨ, ਲੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ
ਦਾ ਨਾਮ, ਲੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਤਪਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਮਆਦ (ਅਿਧਕਤਮ 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਲਈ)

ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ

ਐਂਡ ਇਨਕਮ ਅਿਸਸਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਆਮਦਨੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:


ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਨਯਿਮਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ
ਰਾਹ ਿਬਮਾਰੀ ਲਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ



ਅਿਜਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਿਵ ੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਜਸ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਵ ੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ
ਪੁ ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਲੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੁੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,
Pun: Overview of BC Provincial and Federal Nutrition Benefits Programs
© 2020 ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼ ਕੈਨ ਡਾ। ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁ ੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋ ਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤ ੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ ਵਰੇ ਜ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ ਤ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇ
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ਉਤਪਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਿਸਸਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
B. ਖੁਰਾਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ (Diet Supplements)
ਨੀਤੀ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/diet-supplements
.

ਆਮਦਨੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਨ। ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਜ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਅਿਧਕਤਮ ਰਾ ੀ (ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਇਹ ਹੈ:




ਸੋਡੀਅਮ ਸੀਿਮਤ ਖੁਰਾਕ; $10.00
ਡਾਇਬਟੀਜ਼; $35.00

ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਡਾਇਲੇਿਸਸ; $30.00



ਗਲੁਟਨ - ਰਿਹਤ ਖੁਰਾਕ ; $40.00



ਿਡਸਫੇਿਜ਼ਆ (Dysphagia) ਖੁਰਾਕ; $40.00 ਅਤੇ ਬਲਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $30.00 ਵੀ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ



ਕੀਟੋਜੈਿਨਕ (Ketogenic) ਖੁਰਾਕ; $40.00



ਘੱਟ ਿਫਨਲਾਲਨੀਨ (ਪੀਕੇਯੂ) (Low phenylalanine (PKU)) ਖੁਰਾਕ; $40.00



ਿਸਸਿਟਕ ਫਾਈਬੋਿਸਸ (Cystic fibrosis); $50.00



ਚ ਪੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ; $40.00 ਅਤੇ ਬਲਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $30.00 ਵੀ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
»

ਚ ਪੋਟੀਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਤ ਖ਼ੀਸ ਹੋਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:


ਕਸਰ ਿਜਸ ਲਈ ਰੇਡੀਏ ਨ, ਕੀਮੋਥਰ
ੈ ਪ
ੇ ੀ, ਸਰਜੀਕਲ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਜ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ



ਕਰੌਿਨਕ ਇੰਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਬਾਉਲ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ (ਕਰੋਨਜ਼ (Crohn's), ਅਲਸਰੇਿਟਵ
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ਕੋਲਾਈਟਸ)


ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼



ਿਚਰਕਾਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਿਵਗਾੜ



ਤਪਿਦਕ



ਹਾਇਪਰਥਾਏਰੌਇਿਡਜ਼ਮ (hyperthyroidism)



ਓਸਟੀਓਪੋਰਿੋ ਸਸ (osteoporosis)



ਹੈਪਟ
ੇ ਾਈਟਸ ਬੀ ਜ ਸੀ

ਨਟ: ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤ ਸੰ ਭ ਵ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਉਸ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਲਾਭ ਦੀ ਰਾ ੀ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ
ਪੁ ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ, ਲੁੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਆਦ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਿਸਸਟਸ
ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

C. ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਿਸਕ ਪੂਰਕ (ਐਮਐਨਐਸ) (Monthly Nutritional Supplement
[MNS])
ਨੀਤੀ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/monthly-nutritional-supplement(ਇਸ ਿਵੱਚ ਐਮਐਨਐਸ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਫਾਰਮ
.

ਾਮਲ ਹੈ)

ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਿਜੰਨ ਕੋਲ ਪਰਸਨਜ਼ ਿਵਦ ਿਡਸਅਿਬਲੀਟੀਜ਼ (ਪੀਡਬਿਲਊਡੀ) (Persons with
Disabilities (PWD)) ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੋ ਣ
ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਿਸਕ ਪੂਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ
ਵਾਸਤੇ ਉਨ ਦੇ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਿਸਸਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ
ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤ ਪੁ ਟੀ
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ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
1. ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰਿਸਹਤ ਦੀ ਿਚਰਕਾਲੀ, ਪਗਤੀ ੀਲ ਿਗਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ
ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਕਲਾਇੰਟ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜ ਉਸ ਤ ਵੱਧ ਦਰ ਾ ਦਾ ਹੈ:
»

ਕੁਪੋ ਣ

»

ਆਮ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ

»

ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟਾ

»

ਮਾਸਪੇ ੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ

»

ਤੰਤੂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ (neurological) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਗਰਾਵਟ

»

ਅਿਹਮ ਅੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਕਾਰ, ਅਤੇ/ਜ

»

ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਦਰਿਮਆਨ ਤ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੱਿਬਆ ਹੋਣਾ

2. ਇੰਨ ਲੱਛਣ ਨੂੰਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜ ਦੋਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
»

ਿਨਯਿਮਤ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ/ਜ

»

ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ

3. ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਐਮਐਨਐਸ ਤ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੂਿਨਟ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਨਹ ਹੈ।

ਿਨਯਿਮਤ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਨਐਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ ਜ
ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਐਮਐਨਐਸ ਿਵਿਟਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ ਜ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
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D. ਿਟਊਬ ਫੀਡ ਪੂਰਕ (Tube Feed Supplement)
ਨੀਤੀ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/tube-feed-supplement
.

ਆਮਦਨੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਇੰਟ ਿਟਊਬ ਫੀਡ ਪੂਰਕ ਵਾਸਤੇ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹ ਭੋਜਨ ਨਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜ ਗੈਸਟੋਇਨਟੈਸਟੀਨਲ ਪਣਾਲੀ ਦੇ
ਰਾਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰਪੌਸੈਸ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਕ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਅਵਸਥਾਵ ਜ ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀਆਂ
ਿਚਰਕਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੁੰਦੇ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀ ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ
ਪੁ ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋ ਣ ਦਾ ਮੁਖ
ੱ ਸੋਤ
ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰਗ ਰਾਹ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਲੁੜ ਦੀ ਪੋ ਣ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਿਕਸਮ; ਪੋ ਣ ਉਤਪਾਦ ਦੀ
ਲੁੜ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ ਮਾਿਸਕ ਮਾਤਰਾ; ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਮਆਦ; ਅਤੇ ਲੁੜ ਦੀਆਂ ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰਗ ਸਪਲਾਈਆਂ ਜ ਸਮੱਗਰੀ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰਗ ਪੂਰਕ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ
ਨਹ ਹੈ।

E. ਜਨਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ (Natal) ਪੂਰਕ (Natal Supplement)
ਨੀਤੀ:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-forgovernment/bcea-policy-and-procedure-manual/health-supplements-andprograms/natal-supplement
.

ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿਨਰਭਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਯੂਿਨਟ ਜਨਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ
ਪੂਰਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵ ਜੰਮ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ
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ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲਾਇੰਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨ ਤੱਕ ਜਨਮ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ
ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਿਕ ਿਕ ਲਾਭ ਪੂਰਵ ਪਭਾਵੀ ਨਹ ਹਨ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ: ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪੈਕਟੀ ਨਰ ਜ ਦਾਈ (midwife) ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ ਪੁ ਟੀ ਨੂੰ
ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਇੰਮਪਲੌਏਮਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਅਿਸਸਟਸ ਆਿਫਸ ਨੂੰਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਅਤੇ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਿਬਿਟ ਕੋਲਬ
ੰ ੀਆ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋ ਲ ਡੇਵਲ
ੇ ਪਮਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਿਰਡਕ ਨ
ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋ ਲ ਡੇਵਲ
ੇ ਪਮਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟੀ ਿਰਡਕ ਨ
.

(ਐਮਐਸਡੀਪੀਐਾ) ਕੌਨਟੈਕਟਸਤੇ ਜ 1-866-866-0800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizationalstructure/ministries-organizations/ministries/social-development-povertyreduction/ministry-contacts
.

ਫਸਟ ਨ ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਰਟੀ ਹੈਲਥ ਬੈਨਿਫਟਸ ਪੋਗਰਾਮ (First Nations
Health Authority Health Benefits Program)
ਲਾਭ , ਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ;


.

ਫਸਟ ਨ ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਰਟੀ http://www.fnha.ca/benefits ਜ
.



1-855-550-5454 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜ 4



ਈਮੇਲ HealthBenefits@fnha.ca ਜ



1166 ਐਲਬਰਨੀ ਸਟੀਟ, ਰੂਮ 701, ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੀ.ਸੀ. (1166 Alberni St, Room 701,

.

Vancouver B.C.) ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ ਤੇ, ਖਾਸ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਿਜਵ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,
ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਦੰਦ
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ਸੰਬਧ
ੰ ੀ/ਆੱਰਥੋਡੋਨਿਟਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ, ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਪੋ ਣ ਲਾਭ ਪੋਗਰਾਮ

ਵੇਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨਡਾ (ਵੀਏਸੀ) - ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲਾਭ
ਨੀਤੀ: ਵੇਟਰਨਜ਼ ਇੰਡੀਪਡਸ ਪੋਗਰਾਮ - ਵੇਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨਡਾ (Veterans Independence
.

Program - Veterans Affairs Canada)
ਸਾਬਕਾ ਸੈਿਨਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਟਊਬ ਫੀਿਡੰਗ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ
ਜ ਮੂਹ
ੰ ਰਾਹ ਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪੂਰਕ ਨਾਲ ਕੈਲਿੋ ਰਕ ਅਨੁਪਰ
ੂ ਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਤਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਬਕਾ ਸੈਿਨਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕੇਸ ਤ
ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰਇੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:


ਉਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇੰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਚੱਠੀ
»

ਉਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵਸਥਾ

»

◌ੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋੜ

»

ਉਨ ਦੇ ਵੀਏਸੀ ਿਸਹਤ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ (VAC Health Identification card) ਤ
ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ "ਕੇ ਨੰਬ ਰ"



ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੁੜ ਦੇ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਲਖਤ ਪਰਚੀ

ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਿਚੱਠੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੋਵ ਨੂੰਉਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਾਰਮੇਿਸਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰਵੀਏਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਔਥਰਾਈਜ਼ੇ ਨ ਸਟਰ ਅਤੇ/ਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਪੈ ਲ ਔਥਰਾਈਜ਼ੇ ਨ
ਕਾਲ ਸਟਰ ਨੂੰਫੈਕਸ ਰਾਹ ਿਸੱਧੇ ਭੇਜੇਗਾ।

ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਿਨਕ ਿਜਹੜੇ ਵੇਟਰਨਜ਼ ਇੰਡੀਪਡਸ ਪੋਗਰਾਮ (ਵੀਆਈਪੀ) ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਪੋ ਣ ਤੱਕ ਪਹੰਚ
ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਸੈਿਨਕ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-866-522-2122 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋ ਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, 8-1-1 ਤੇ
ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਡਾਈਟੀ ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ/ਗਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰਦਸੇ ਗ ੀ/ਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾ ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
8-1-1 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤ ਵੱਧ ਭਾ ਾਵ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8-1-1 ਡਾਇਲ
ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਨਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਏਗਾ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾ ਾ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਭਾ ਾ ਬੋਲੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, “ਪੰਜਾਬੀ”/“Punjabi” ਕਹੋ), ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾ ੀਆ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ :


ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ ਸੀ www.healthlinkbc.ca – ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਪਾਪਤ ਗੈਰ.

ਐਮਰਜਸੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਹਨ ਸੋਤ ਨੂੰਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।

ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ Dial-ADietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ. ਿਨਵਾਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਹੈ। www.healthlinkbc.ca/healthy-eating ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ 8-1-1 `ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ
.
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ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤ । ਤਰਜਮਾਕਾਰ 130 ਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
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