INVITATION TO 74 YEAR OLDS

<Participant Given Name>< Participant Family Name >
<Preferred Mailing Address>
<Preferred Mailing Address >
<Locality><State><Postcode>

प�रचय नंम्बर <Consumer ID>

श्री/श्रीमती/ सुश्री <Participant Given Name>< Participant Family Name >
तपाईको िनशुल्क: प�र�ण
क�रब ८० अष्ट्रेिलयाबासीह�को हरे क ह�ा गुद्वार अवर्दु रोगको कारण मृत्यु ह�न्छ।

यो के हो?

तपाईले के गनर्ु
पदर्छ?

यस पिछ के ह�न्छ?

यो तपाईको गद्वु ार अवर्दु रोगको िनशल्ु क: प�र�ण हो। आफुमा यिद कुनै प्रकारको ल�ण नभएता पिन तपाईले यो प�र�ण गनर्ु महत्वपणू र् छ।
गद्वु ार अवर्दु रोग कुनै पिन ल�ण िबनानै फै लन सक्दछ र यस प�र�णले प्रारिम्भक सचेतनाको संकेत गद्वु ार अवर्दु रोग फै लनु भन्दा पिहलेनै
िदन्छ। यिद समयमै प�ा लागेमा, गद्वु ार अवर्दु रोग ९०% प्रितशत समयमा सफलताका साथ उपचार गनर् सिकन्छ।

तपाईको प�र�ण सामाग्री र जानकारी पिु स्तका यसै पत्रको साथ संलग्न छ। यो प�र�ा छ�रतो र तपाईको आफ्नै घरमा गनर् सक्नु ह�नछे । कृ पया
िनद�शनह� ध्यानपवू र्क पालना गनर्हु ोला वा योजनाको मद्दतको लािग फोन नंम्बर १८०० ९३० ९९८ मा फोन गनर्हु ोला।
यिद तपाईमा िनद�शन पिु स्तकामा उल्लेिखत कुनै पिन ल�णह� देखा परे मा, वा प�रवारको सदस्यह�को गद्वु ार अवर्दु रोग लागेको ईितहास
भएमा, तपाईले प�र�ण गनर्ु अगाडी डाक्टर संग कुरा गनर्हु ोला।
तपाईले तपाईको नितजा तीन ह�ा िभत्रमा प्रा� गनर्हु �नेछ। तपाईको नितजाको बारे मा तपाईलाई आफ्नो डाक्टर संग सम्पकर् गनर् पिन सुझाव
िदन सक्दछ। एउटा सकारात्मक नितजाले तपाईमा गद्वु ार अवर्दु रोग भएको पक्का गद�न, तर यो अग्रीम चेतावनीको संकेत ह�न पिन
सक्दछ। तपाईको नितजा के वल तपाई आफु, योजना र तपाईको डाक्टरलाई मात्र उपलब्ध ह�नेछ।
५० देखी ७४ बषर्का अष्ट्रेिलयाबासीह�लाई उपलब्ध गराईएको यो िनशल्ु क: प�र�ण भएकोले यसपिछ यस योजनाबाट तपाईले कुनैपिन
िनमन्त्रणा प्रा� गनर्हु �ने छै न। कृ पया तपाईमो भिवष्यको प�र�णको लािग आफ्नो डाक्टर संग कुरा गनर्हु ोला।

तपाई संग कुनै प्र�
छ?

तपाईको डाक्टर संग कुरा गनर्हु ोला, योजनाको जानकारी लाईन १८०० ११८ ८६८ मा फोन गनर्हु ोला वा हाम्रो वेभसाईट
मा www.cancerscreening.gov.au हेनर्हु ोला।
यिद तपाई प�र�ण गनर् चाहानु ह�न्न भने, जानकारी पिु स्तकाको पछाडी को फारम भनर्हु ोला र तपाईले प्रयोग नगनर्ु भएको प�र�णको सामाग्री
फोरमैला फ्याल्ने िबनमा फ्यािलिदनु होला। तपाईको प�र�ण सामाग्री अ� कसैलाई निदनहु ोला।
यस प�र�ण गनार् ले तपाईको जीवन बचाउन सिकनेछ।

प्रोफे सर ब्रेंडन मफ�
प्रमख
ु िचिकत्सा अिधकारी

<DATE>

NBCSR XXXX

