ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ <Consumer ID>
<Participant Given Name> < Participant Family Name >
<Preferred Mailing Address>
<Preferred Mailing Address >
<Locality> <State> <Postcode>
ਪਪਆਰੇ <Participant Given Name> <Participant Family Name>

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ
ਲੱਗਭੱ ਗ 80 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰੋ
ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਅੰ ਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, 90% ਮੌਪਕਆਂ ਤੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪਕੱ ਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਪਚੱ ਠੀ ਪਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ

ਤੁਹਾਨੰ ਕੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕਰਪਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 930 998 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਕਤਾਬਚੇ ਪਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਲੱਛਣਾਂ ਪਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਪਰਵਾਰ ਪਵੱ ਚ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ
ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤੰ ਨ ਹਫਪਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਵੱ ਚ ਡਾਕਟਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੰ ਕੈਂਸਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਕੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪਸਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਗੇ।
ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਕਰਪਾ ਭਪਵੱ ਖ ਪਵੱ ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 118 868 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ

www.cancerscreening.gov.auਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਜਾਓ।

ਸਵਾਲ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਪਪੱ ਛੇ ਪਦੱ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਬਨਾਂ
ਵਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪਕੱ ਟ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਵੱ ਚ ਪਾ ਪਦਓ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪਕੱ ਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਦਓ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬੱ ਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰੋਫੈਸਰ ਬਰੈਂਡਨ ਮਰਫੀ
ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
<DATE>

ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਸੀXXXX

