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।
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਖਾ ਵਿਹਾ ਹੈ ਵਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿ ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਮੂਵਨਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿੁਝ ਖੂਨ ਵਮਵਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਸਿਾਿਾਤਮਿ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕ ਖੂਨ ਪਕਉਂ ਪਮਪਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਪਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ।
ਵਿਿ ਿੀ ਖੂਨ ਦੇ ਿਗਣ ਦਾ ਿਾਿਣ ਿਿੱਭਣਾ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਿਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਿ ਨਾਿ ਵਜੂੰ ਨਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਵਮਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਤਿਜੀਹੀ ਤੌਿ ਉਤੇ ਅਗਿੇ ਦੋ ਹਿਵਤਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ-ਅੂੰ ਦਿ ਨਤੀਜੇ ਨੂੂੰ ਵਿਚਾਿਨ ਿਾਸਤੇ ਤਵਹ ਿਿਨ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਿਿਦਾ ਹਾਂ।
ਵਿਿਪਾ ਇਸ ਵਚਿੱ ਠੀ ਨੂੂੰ ਨਾਿ ਿੈ ਜਾਓ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਪਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਫਾਰਮ ਉਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਪਨਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ੀ
ਭੇਜ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਪ ਧੀ ਪਜਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਮਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱ ਟੀ ਪ ਿੱ ਚ ਖੂਨ ਪਮਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਪ ਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਖਤਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ ਾਬ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਪਕਤਾਬਚੇ ਪ ਿੱ ਚੋਂ ੀ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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 ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਪਚੰ ਤਕ

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