ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ <Consumer ID>

<Date>

<Aust Post ID>
<Participant Given Name> <Participant Family Name>
<Preferred mailing address>
<Preferred mailing address>
<LOCALITY> <STATE> <POSTCODE>
ਪਪਆਰੇ <Participant Given Name> <Participant Family Name>
ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਿੱ ਚ ਪਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕਿੱ ਟ ਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨ ਾਦ।
ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਦੱ ਸਦਦਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਅਸਲ ਔਿਲਟ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਸੀ
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਪਨਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਮਪਲਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਿੱ ਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਰ ੀ
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਕਉਂਪਕ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰਾਂ ਪ ਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ
ਨਹੀਂ ਗਦਾ ਜਾਂ ਪਸਰਿ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਪਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਿੱ ਚ ਰਪਤਆ ਪਗਆ ਹੈ 85% ਤਿੱ ਕ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਾਰਤਾਮਕ ਨਤੀਜਾ ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਛਣ
ਪ ਕਪਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨੀ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਨਕਾਰਤਾਮਕ ਨਤੀਜਾ ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰ ਮੁਿਤ ਟੈਸਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਗ
ੋ ੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਪਨਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਪਕਰਪਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪਮਲਣੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕੌਂ ਸਲ ਦੀਆਂ ਪਦਸ਼ਾ ਾਂ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਛਾਣਬੀਣ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੋ
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਪਸਿਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਪਕਰਪਾ www.cancerscreening.gov.au ਉਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ
ਨੂੰ 1800 118 868 ਉਪਰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਘੰ ਪਟਆਂ ਦੌਰਾਨ ਿੋਨ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਪਚੰ ਤਕ

<Title> <Given Name> <Family Name>
ਅਪਧਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਮਾਹਰ
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