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Donation Instruction – ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਨਰਦੇਸ਼
With your help, we can continue to support innovative, life-changing health care.
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨ ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਮ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
TOGETHER – WE ARE UNSTOPPABLE – ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨ਼ਿੰ - ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ
ਦਾਨ ਦੀ ਨਕਸਮ
)

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦਾਨ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਦਾਨ

ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਣੋ

ਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ

ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਰਰਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋ

ਦਾਨ ਦੇਨ ਲਈ ਪ਼ਿੰ ਜਾਬੀ ਗਾਈਡ

‘Donation guide in Punjabi’

ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਇੱ ਧਰ ਭੇਜੋ : ਪਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ
ਕੋਨਵਡ-19 ਨਵਰੁੱ ਧ ਫ਼਼ਿੰ ਡ
ਬੱ ਨਚਆਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਲਈ
ਰਨੀ (Czorny) ਐਲ ਹੇਮੇਰ ਸੈਂਟਰ
ਕੋਈ ਹੋਰ

ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜਰੀ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਕਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਯਾਦ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ

ਨਕਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਵਚ
ਨਕਸੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ

ਸਨਮਾਨਨਤ ਨਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਕਸਮ

ਈ-ਕਾਰਡ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱ ਤਰ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਈ-ਕਾਰਡ ਭੇਜੋ

)

ਈ-ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਈ-ਕਾਰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਈ.ਮੇਲ ਐਡਰੈੈੱਸ

)

ਈ.ਮੇਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਾ

)

ਈ.ਮੇਲ ਲਈ ਸਨੇਹਾ/ਸ਼ਿੰ ਦੇਸ਼

ਈ.ਮੇਲ ਲਈ ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ
)

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱ ਤਰ ਭੇਜੋ

)

ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਨਾਮ

nwmnwm
ਸ਼ਨਹਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਤਾ
ਸ਼ਿੰ ਦੇਸ਼ (ਇੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ)

Anuswr)

ਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਨਬੱ ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ
ਨਖ਼ਤਾਬ (ਸ਼ਰੀਮਾਨ/ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਆਨਦ)

) ਨਾਮ
ਪਨਹਲਾ

ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ
ਸ਼ਨਹਰ

ਪਤਾ
ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
ਫ਼ੋਨ ਨ਼ਿੰਬਰ

)
ਈ.ਮੇਲ ਐਡਰੈੈੱਸ

)

)

ਤੁਹਾਨ਼ਿੰ ਸਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱ ਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਮਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰਪ ਨਵਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁ਼ਿੰ ਦਾ
ਹਾਂ

ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰੈਨਡਟ ਕਾਰਡ ਨ਼ਿੰਬਰ

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਸੀ.ਵੀ.ਵੀ. ਨ਼ਿੰਬਰ (ਕਾਰਡ
ਨਪੱ ਛੇ ਨਦੱ ਤਾ ਨ਼ਿੰਬਰ)
ਮੇਰੇ ਵੱ ਲੋਂ ਦਾਨ ਨਦਓ

