Consent to disclose medical information

ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
Purpose of this form

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼

This form is used to confirm that you consent to your treating health
professionals and/or health providers disclosing relevant information
about your disability or medical conditions to the Australian
Government Department of Human Services (the department), or
assessors engaged by the department.

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰ ਯੋਗ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Australian Government
Department of Human Services (ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਯੋ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ।

If more information is needed to assess your eligibility for Disability
Support Pension (DSP) or employment services, the department or
assessors engaged by the department may contact your treating
health professionals and/or health providers to confirm or clarify
information you provide about your disability or medical conditions.

ਜੇ ਕਰ Disability Support Pension (ਅਯੋ ਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇ ਨਸ਼ਨ – DSP) ਜਾਂ
Employment Services (ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ) ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਯੋ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

This may include contact with any health professionals (including
your treating doctor) and/or health providers who have examined,
diagnosed or treated your disability or medical conditions which are
relevant to your eligibility for DSP or employment services.

ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ (ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇ ਤ) ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ
ਅਯੋ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋ ਵੇ ਜੋ DSP ਜਾਂ
Employment Services ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋ ਣ।

Your treating health professionals and/or health providers may be
asked to disclose any medical information relevant to assessing your
eligibility for DSP or employment services. This includes medical
and specialist reports, clinical notes, medical records or other
information, and any barriers that may affect your ability to work or
participate in employment services or other assistance programmes.

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
DSP ਜਾਂ Employment Services ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਉਚਿਤ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮੈ ਡੀਕਲ ਅਤੇ
ਸਪੇ ਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪੋ ਰਟਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਨੋ ਟਸ, ਮੈ ਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਕੋ ਈ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਣ।

Your treating health professionals and/or health providers may ask
for confirmation that you have consented for them to disclose your
medical information to the department or assessors engaged by the
department.

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਂ ਨਿਯੁਕਤ
ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

You can complete the Consent to disclose medical information
statement on this form to provide your consent, and the department
will show this to your treating health professionals and/or health
providers if requested.

ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਅਤੇ ਬੇ ਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਖਾਏਗਾ।

You can withdraw your consent at any time by advising the
department. However, if your treating health professionals or
health providers do not disclose relevant medical information when
requested, the department may not have enough information to
assess your eligibility for DSP or employment services. This may
result in your claim being rejected or your payment being stopped.

SA472PA.1603 (Punjabi)

ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇ ਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ,
ਜੇ ਕਰ ਬੇ ਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਉਚਿਤ ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਲ
DSP ਜਾਂ Employment Services ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁ ਤੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇ ਮ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਭੁਗਤਾਨ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
Consent to disclose medical information

IMPORTANT INFORMATION

ਮੈ ਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ
Privacy and your personal information
Your personal information is protected by law, including the
Privacy Act 1988, and is collected by the Australian Government
Department of Human Services for the assessment and
administration of payments and services. This information is
required to process your application or claim.

I (full name)
ਮੈ ਂ (ਪੂਰਾ ਨਾਂ)

Date of birth

ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼

Your information may be used by the department or given to other
parties for the purposes of research, investigation or where you
have agreed or it is required or authorised by law.

Day/ਦਿਨ

Month/ਮਹੀਨਾ

Year/ਸਾਲ

of (address)
ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪਤਾ)

You can get more information about the way in which
the Department of Human Services will manage your
personal information, including our privacy policy, at
humanservices.gov.au/privacy or by requesting a copy from the
department.

ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ
ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 (Privacy Act 1988) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ
ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਲਈ Australian Government Department
of Human Services (ਔਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੇ ਵਾ ਵਿਭਾਗ) ਵਲੋ ਂ ਇਕੱ ਠਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਲੇ ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

Postcode

ਪੋ ਸਟਕੋ ਡ

give consent for my treating health professionals and/or health
providers to disclose any relevant information about my disability
or medical conditions to the Australian Government Department
of Human Services (the department), or assessors engaged by the
department, if required to assess my eligibility for Disability Support
Pension or employment services.
ਮੇ ਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪੇ ਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Australian
Government Department of Human Services (ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ
ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੇ ਰੀ ਅਯੋ ਗਤਾ ਜਾਂ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਤ ਕਿਸੇ
ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰ ਦਾ/ਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ
Disability Support Pension ਜਾਂ Employment Services ਲਈ ਮੇ ਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੋ ਜ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱ ਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਵੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਵੇ , ਦੂਜੇ ਪੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਾਡੀ ਗੋ ਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਸਮੇ ਤ Department of Human Services (ਮਾਨਵ ਸੇ ਵਾ
ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ humanservices.gov.au/privacy ਤੋ ਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੋ ਵੇ।
Your signature

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਤਾਖਰ

Date

ਤਾਰੀਖ਼
Day/ਦਿਨ

Month/ਮਹੀਨਾ

Year/ਸਾਲ
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