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 تشخیصی میڻنگ کا خالصہ  
 Assessment Meeting Wrap-up 

 کالئنٹ کی معلومات
 کالئنٹ کا نام۔

      
 خالصہ/جائزه 

برائے مہربانی اپنے کیس مینیجر کے ساتھ ذیل امور کا جائزه لیں۔  منصوبے کو حتمی شکل نہیں دی جا سکے گی جب تک کہ آپ ہر 
ر "نہیں" منتخب کیا جاتا ہے، تو آپ کا کیس منیجر پوچھے گا  آئیڻم پر چیک کا نشان نہیں لگاتے اور ذیل میں دستخط نہیں کرتے ہیں۔  اگ

 کہ کیا وه آپ سے اس بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ 
 اطالق نہیں قابل نہیں  ہاں  
گ کی قیادت (یا کسی اور کو قیادت کرنے کے لئے منتخب) کرنے میں اپنی فرد پر مرکوز سروس پالن کی میڻن      

 کے قابل تھا۔
 خدمات سے متعلق تھے۔ DDAمیرے کیس منیجر نے مجھے میرے ان سواالت کے جوابات دئیے جو     
دمات کے بارے میں بات کی جو میری ہم نے ادائیگی کرده اور غیرادائیگی کرده سپورڻس سمیت، دستیاب خ    

 ضروریات اور اہداف کو پورا کریں گی۔
 میرے فرد پر مرکوز سروس پالن کے بارے میں میرے خدشات یا مسائل کا ازالہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔     
 س فراہم کننده(کنندگان) کو منتخب یا تبدیل کر سکتا ہوں۔میرے کیس منیجر نے وضاحت کی کہ میں اپنے سرو    
 میرے کیس منیجر نے وضاحت کی کہ اگر مجھے اپنے پالن میں خدمات موصول نہیں ہوتی ہیں تو کیا کرنا ہے۔     
رد پر مرکوز سروس پالن میں کسی بھی وقت تبدیلیاں کر میرے کیس مینیجر نے وضاحت کی ہے کہ میں اپنے ف    

 سکتا ہوں۔ 
) دستاویز کی وضاحت کی اور اگر میں اپنی خدمات کے  PANمیرے کیس مینیجر نے پالن کرده ایکشن نوڻس (    

 کے فیصلوں سے متفق نہ ہوا تو مجھے اپیل کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا۔ DDAبارے میں 
خدمات کی کسی اپیل  DDAشکایت کر سکتا ہوں جو میرے کیس مینیجر نے وضاحت کی کہ میں کس طرح ایک      

 کے بارے میں نہیں ہے۔
کو مطلع کرنے   DDA، وغیره) کے تبدیل ہونے کی صورت میں میرے کیس منیجر نے، چیزوں (پتہ، فون نمبر     

 کی اہمیت کی وضاحت کی۔
                                میرے کیس منیجر نے وضاحت کی کہ میں بدسلوکی یا غفلت کی اطالع دینے کے لئے    

1-866-363-4276  )1-866-End Harm( پر کسی بھی وقت کال کر سکتا ہوں۔ 
 ہم نے ہنگامی منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔     

 جسمانی یا دانتوں کے لئے دوره مسترد کیا ہے۔ صرف اس صورت میں مکمل کریں اگر آپ نے اس سال ایک ساالنہ 
 ہم نے ساالنہ جسمانی دورے کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور میں نے انکار کر دیا۔    
 ں نے انکار کر دیا۔ہم نے ساالنہ دانتوں کے دورے کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور می    

 تاریخ  کالئنٹ کے دستخط 
      

 تاریخ  قانونی نمائندے کے دستخط (اگر تشخیص میں پیش کیا جاتا ہے) 
      

اگر آپ کا قانونی نمائنده آپ کے فرد پر مرکوز سروس پالن کی میڻنگ کے لئے حاضر نہیں تھا، تو ہم اس فارم کی ایک کاپی آپ کے  
 قانونی نمائندے کو جائزے کے لئے بھیجیں گے۔ 

 


