परिचय नंम्बि <Consumer ID>

<Participant Given Name>< Participant Family Name >
<Preferred Mailing Address>
<Preferred Mailing Address >
<Locality><State><Postcode>
श्री/श्रीमती/ सुश्री <Participant Given Name>< Participant Family Name >
तपाईको निशुल्क: परिक्षण
करिब ८० अष्ट्रेनियाबासीहरुको हिे क हप्ता गुद्वाि अर्ुद िोगको कािण मृत्यु हुन्छ।

यो के हो?

तपाईिे के गिु
पदुछ?

यस पनछ के हुन्छ?

तपाई संग कुिै प्रश्न
छ?

यो तपाईको गद्वु ाि अर्ुद िोगको ननशल्ु क: परिक्षण हो। आफुमा यनद कुनै प्रकािको लक्षण नभएता पनन तपाईले यो परिक्षण गनु महत्र्पणू ु छ।
गद्वु ाि अर्ुद िोग कुनै पनन लक्षण नबनानै फै लन सक्दछ ि यस परिक्षणले प्रािनम्भक सचेतनाको संकेत गद्वु ाि अर्ुद िोग फै लनु भन्दा पनहलेनै
नदन्छ। यनद समयमै पत्ता लागेमा, गद्वु ाि अर्ुद िोग ९०% प्रनतशत समयमा सफलताका साथ उपचाि गनु सनकन्छ।

तपाईको परिक्षण सामाग्री ि जानकािी पनु ततका यसै पत्रको साथ संलग्न छ। यो परिक्षा छरितो ि तपाईको आफ्नै घिमा गनु सक्नु हुनछे । कृ पया
ननदेशनहरु ध्यानपर्ू ुक पालना गनुहोला र्ा योजनाको मद्दतको लानग फोन नंम्बि १८०० ९३० ९९८ मा फोन गनुहोला।
यनद तपाईमा ननदेशन पनु ततकामा उल्लेनित कुनै पनन लक्षणहरु देिा पिे मा, र्ा परिर्ािको सदतयहरुको गद्वु ाि अर्ुद िोग लागेको ईनतहास
भएमा, तपाईले परिक्षण गनु अगाडी डाक्टि संग कुिा गनुहोला।

तपाईले तपाईको ननतजा तीन हप्ता नभत्रमा प्राप्त गनुहुनेछ। तपाईको ननतजाको बािे मा तपाईलाई आफ्नो डाक्टि संग सम्पकु गनु पनन सुझार्
नदन सक्दछ। एउटा सकािात्मक िनतजािे तपाईमा गद्वु ाि अर्ुद िोग भएको पक्का गदैि, ति यो अग्रीम चेतार्नीको संकेत हुन पनन
सक्दछ। तपाईको ननतजा के र्ल तपाई आफु, योजना ि तपाईको डाक्टिलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ।

तपाईको डाक्टि संग कुिा गनुहोला, योजनाको जानकािी लाईन १८०० ११८ ८६८ मा फोन गनुहोला र्ा हाम्रो र्ेभसाईट मा
www.cancerscreening.gov.au हेनुहोला।
यनद तपाई परिक्षण गनु चाहानु हुन्न भने, जानकािी पनु ततकाको पछाडी को फािम भनुहोला ि तपाईले प्रयोग नगनु भएको परिक्षणको सामाग्री
फोिमैला फ्याल्ने नबनमा फ्यानलनदनु होला। तपाईको परिक्षण सामाग्री अरु कसैलाई ननदनहु ोला।
यस परिक्षण गिाु िे तपाईको जीर्ि बचाउि सनकिेछ।

प्रोफे सि ब्रेंडन मफी
प्रमि
ु नचनकत्सा अनधकािी

<DATE>

NBCSR XXXX

