
GGeettttiinngg SSttaarrtteedd –– TThhee CCaarreeggiivveerrss CChheecckklliisstt

GGeettttiinngg SSttaarrtteedd AAnnsswweerr // DDiissccuussssiioonn SSuuggggeessttiioonnss
WWhhaatt aarree yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
wwiisshheess aanndd pprreeffeerreenncceess??

§§ MMeeeett wwiitthh yyoouu lloovveedd oonnee ttoo ddiissccuussss
hhiiss oorr hheerr ccuurrrreenntt hheeaalltthh ssiittuuaattiioonn
aanndd aannyy pprrooggnnoossiiss.. IIddeennttiiffyy hhooww
yyoouu wwiillll wwoorrkk ttooggeetthheerr..

DDoo yyoouu kknnooww wwhheerree aallll
iimmppoorrttaanntt ddooccuummeennttss aanndd
ppaasssswwoorrddss aarree kkeepptt
iinncclluuddiinngg bbaannkk aaccccoouunnttss,,
rreettiirreemmeenntt aaccccoouunnttss,, ssaaffee
ddeeppoossiitt bbooxxeess,,
iinnvveessttmmeennttss,, wwiillllss aanndd
ttrruussttss??

§§ DDiissccuussss tthhee nneeeedd ffoorr kknnoowwiinngg tthhee
llooccaattiioonn ooff aallll rreeccoorrddss wwiitthh yyoouurr
lloovveedd oonnee..

§§ CCoolllleecctt aallll ffiilleess aanndd ddooccuummeennttss yyoouu
tthhiinnkk yyoouu wwiillll nneeeedd..

§§ CCoommpplleettee aa PPeerrssoonnaall IInnffoorrmmaattiioonn
aanndd RReeccoorrdd IInnvveennttoorryy..

§§ OObbttaaiinn aacccceessss ttoo yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
ssaaffee ddeeppoossiitt bbooxx oorr aatt lleeaasstt lleeaarrnn
hhooww yyoouu mmiigghhtt ggeett aacccceessss iiff
nneecceessssaarryy..

WWhhoo eellssee ccaann hheellpp wwiitthh
ccaarriinngg ffoorr yyoouurr lloovveedd oonnee??

§§ MMaakkee aa lliisstt ooff aallll tthhee ttaasskkss wwiitthh
wwhhiicchh yyoouu nneeeedd hheellpp aanndd tthheenn mmaakkee
aa lliisstt ooff aallll tthhee ppeeooppllee wwhhoo ccaann hheellpp
yyoouu ((rreellaattiivveess,, nneeiigghhbboorrss,, ffrriieennddss,,
ccoommmmuunniittyy rreessoouurrcceess)).. AAsskk ffoorr
hheellpp..

§§ LLooookk iinnttoo llooccaall ccaarreeggiivveerr rreessoouurrcceess
tthhaatt ccaann pprroovviiddee rreessppiittee ccaarree eeiitthheerr
iinn tthhee hhoommee oorr aatt aann aadduulltt ddaayy ccaarree
ffaacciilliittyy..

§§ LLooookk iinnttoo hhoommee--ddeelliivveerreedd mmeeaall
pprrooggrraamm ssuucchh aass MMeeaallss oonn WWhheeeellss..

WWhhaatt wwiillll yyoouu ddoo ttoo ttaakkee
ccaarree ooff yyoouurrsseellff??

§§ IIddeennttiiffyy hhooww yyoouu wwiillll ffiinndd ttiimmee ffoorr
yyoouurrsseellff eeaacchh ddaayy ttoo ddoo ssoommeetthhiinngg
yyoouu eennjjooyy..

§§ AAsssseessss yyoouurr oowwnn lleevveell ooff ssttrreessss..
§§ JJooiinn aa ssuuppppoorrtt ggrroouupp..
§§ TTaakkee ccaarree ooff yyoouurr oowwnn hheeaalltthh:: eeaatt

wweellll,, ggeett eennoouugghh sslleeeepp,, aanndd
eexxeerrcciissee..



TTyyppee ooff CCaarree NNeeeeddeedd AAnnsswweerr // DDiissccuussssiioonn SSuuggggeessttiioonnss
WWhhaatt kkiinndd ooff ccaarree ddooeess yyoouurr
lloovveedd oonnee nneeeedd nnooww aanndd hhooww
mmiigghhtt tthhaatt cchhaannggee iinn tthhee
ffuuttuurree??

§§ RReevviieeww ddiiffffeerreenntt ttyyppeess ooff ccaarree..
§§ TTaallkk wwiitthh yyoouurr lloovveedd oonnee aabboouutt

hhiiss oorr hheerr pprreeffeerreenncceess ffoorr
hhoouussiinngg ((ee..gg..,, wwaannttss ttoo ssttaayy aatt
hhoommee))..

§§ CCoommpplleettee AAsssseessssiinngg YYoouurr
LLoovveedd OOnnee’’ss NNeeeeddss cchheecckklliisstt..

§§ CCoonnssiiddeerr hhiirriinngg aa GGeerriiaattrriicc CCaarree
MMaannaaggeerr ttoo ppeerrffoorrmm aa ffoorrmmaall
aasssseessssmmeenntt..

CCoouulldd yyoouurr lloovveedd oonnee rreemmaaiinn
aatt hhoommee iiff hhee oorr sshhee hhaadd ssoommee
pprrooffeessssiioonnaall hheellpp ((EExxaammppllee::
sskkiilllleedd nnuurrssee,, hhoommee hheeaalltthh
aaiiddee))??

§§ RReesseeaarrcchh tthhee ttyyppeess ooff
pprrooffeessssiioonnaall sseerrvviicceess aavvaaiillaabbllee
iinn tthhee hhoommee..

§§ SSeeaarrcchh llooccaall rreessoouurrcceess ttoo ffiinndd
oouutt wwhhiicchh pprroovviiddeerrss aarree
aavvaaiillaabbllee iinn yyoouurr aarreeaa..

§§ PPeerrffoorrmm aa HHoommee SSaaffeettyy aanndd
SSeeccuurriittyy CChheecckklliisstt ttoo iiddeennttiiffyy
hhoommee iimmpprroovveemmeennttss..

WWoouulldd yyoouurr lloovveedd oonnee ddoo wweellll
iinn aann aassssiisstteedd lliivviinngg
ccoommmmuunniittyy??

§§ RReesseeaarrcchh mmoorree aabboouutt wwhhaatt
ffeeaattuurreess aassssiisstteedd lliivviinngg ffaacciilliittiieess
pprroovviiddee..

§§ VViissiitt aa ffeeww aassssiisstteedd lliivviinngg
ffaacciilliittiieess..

WWiillll hhee oorr sshhee lliikkeellyy nneeeedd aa
sskkiilllleedd nnuurrssiinngg ffaacciilliittyy oorr
nnuurrssiinngg hhoommee iinn tthhee ffuuttuurree??

§§ GGaatthheerr mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm
hhiiss//hheerr ddooccttoorrss..

§§ RReesseeaarrcchh aanndd vviissiitt aa ffeeww sskkiilllleedd
nnuurrssiinngg hhoommeess..

HHaass yyoouurr lloovveedd oonnee bbeeeenn
ddiiaaggnnoosseedd wwiitthh aa mmeennttaall oorr
hheeaalltthh ccoonnddiittiioonn tthhaatt mmiigghhtt
rreeqquuiirree ssppeecciiaalliizzeedd ccaarree??

§§ GGaatthheerr mmoorree iinnffoorrmmaattiioonn ffrroomm
hhiiss//hheerr ddooccttoorrss..

§§ RReesseeaarrcchh ffaacciilliittiieess tthhaatt pprroovviiddee
ssppeecciiaalliizzeedd ccaarree rreellaatteedd ttoo tthhee
ddiiaaggnnoossiiss..



CCoossttss aanndd IInnssuurraannccee AAnnsswweerr // DDiissccuussssiioonn SSuuggggeessttiioonnss
HHooww mmuucchh wwiillll iitt ccoosstt ttoo
pprroovviiddee ccaarree??

§§ CCaallll pprroovviiddeerrss ooff ccaarree ttoo oobbttaaiinn
eessttiimmaatteess..

§§ EEssttiimmaattee ccoossttss bbaasseedd uuppoonn
eexxppeecctteedd lleennggtthh ooff ssttaayy aanndd ppeerr
ddaayy ccoossttss pprroovviiddeedd bbyy ffaacciilliittiieess
oorr pprrooffeessssiioonnaallss..

WWhhaatt ddoo MMeeddiiccaarree aanndd
MMeeddiiccaaiidd ccoovveerr aanndd iiss yyoouurr
lloovveedd oonnee eelliiggiibbllee ffoorr eeiitthheerr oorr
bbootthh??

§§ RReevviieeww rreellaattiivvee’’ss MMeeddiiccaarree
ccoovveerraaggee..

§§ RReesseeaarrcchh MMeeddiiccaaiidd eelliiggiibbiilliittyy
ccrriitteerriiaa ffoorr rreellaattiivvee’’ss ssttaattee..

WWhhaatt pprriivvaattee hheeaalltthh iinnssuurraannccee
ddooeess yyoouurr lloovveedd oonnee hhaavvee??

§§ LLooccaattee rreellaattiivvee’’ss ppoolliiccyy
ddooccuummeennttaattiioonn oorr IIDD ccaarrdd..

§§ LLooccaattee oorr oorrddeerr tthhee rreellaattiivvee’’ss
eevviiddeennccee ooff ccoovveerraaggee ffrroomm hhiiss
oorr hheerr hheeaalltthh iinnssuurraannccee ccaarrrriieerr..
RReevviieeww ccoovveerraaggee iinnffoorrmmaattiioonn..

DDooeess yyoouurr lloovveedd oonnee hhaavvee aa
lloonngg tteerrmm ccaarree iinnssuurraannccee
ppoolliiccyy?? DDooeess hhee//sshhee nneeeedd iitt??

§§ LLooccaattee rreellaattiivvee’’ss ppoolliiccyy
ddooccuummeennttaattiioonn..

§§ EEdduuccaattee yyoouurrsseellff aabboouutt lloonngg--
tteerrmm ccaarree iinnssuurraannccee aanndd oobbttaaiinn
eessttiimmaatteess ffoorr ccoovveerraaggee ffoorr yyoouurr
lloovveedd oonnee..



LLeeggaall AAnnsswweerr // DDiissccuussssiioonn SSuuggggeessttiioonnss
DDooeess yyoouurr lloovveedd oonnee hhaavvee
aannyy aaddvvaanncceedd ddiirreeccttiivveess iinn
ppllaaccee??

§§ LLooccaattee yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
iimmppoorrttaanntt ddooccuummeennttss..

§§ RReesseeaarrcchh aaddvvaanncceedd ddiirreeccttiivveess aanndd
ddiissccuussss ooppttiioonnss wwiitthh yyoouurr lloovveedd
oonnee..

DDooeess yyoouurr lloovveedd oonnee hhaavvee
aannyy ppoowweerr ooff aattttoorrnneeyy??

§§ LLooccaattee yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
iimmppoorrttaanntt ddooccuummeennttss..

§§ LLeeaarrnn aabboouutt ppoowweerr ooff aattttoorrnneeyy
aanndd tthhee pprroocceedduurreess..

§§ GGeett aaddvviiccee ffrroomm aann eessttaattee
aattttoorrnneeyy..

§§ DDiissccuussss ooppttiioonnss wwiitthh yyoouurr lloovveedd
oonnee..

DDooeess yyoouurr lloovveedd oonnee hhaavvee aa
wwiillll?? IIff nnoott,, hhooww ccaann II hheellpp
ccrreeaattee aa lleeggaallllyy bbiinnddiinngg
wwiillll??

§§ LLooccaattee yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
iimmppoorrttaanntt ddooccuummeennttss..

§§ LLeeaarrnn aabboouutt wwiillllss aanndd tthhee
pprroocceedduurreess..

§§ GGeett aaddvviiccee ffrroomm aann eessttaattee
aattttoorrnneeyy..

§§ DDiissccuussss ooppttiioonnss wwiitthh yyoouurr lloovveedd
oonnee..

IIss yyoouurr lloovveedd oonnee ccaappaabbllee ooff
mmaakkiinngg hhiiss//hheerr oowwnn
ddeecciissiioonnss aannyymmoorree??

§§ GGeett aaddvviiccee ffrroomm aann eellddeerrccaarree
aattttoorrnneeyy oorr ffaammiillyy aattttoorrnneeyy..

§§ DDiissccuussss ooppttiioonnss wwiitthh yyoouurr lloovveedd
oonnee aanndd ootthheerr ffaammiillyy mmeemmbbeerrss..

HHaass yyoouurr lloovveedd oonnee
ccoommmmuunniiccaatteedd aannyy ffiinnaall
wwiisshheess ffoorr aafftteerr hhiiss//hheerr
ddeeaatthh??

§§ LLooccaattee yyoouurr lloovveedd oonnee’’ss
iimmppoorrttaanntt ddooccuummeennttss..

§§ LLeeaarrnn mmoorree aabboouutt ffuunneerraall aanndd
mmeemmoorriiaall sseerrvviiccee ooppttiioonnss

§§ AAllssoo cceemmeetteerriieess aanndd ccrreemmaattiioonn..
§§ DDiissccuussss ooppttiioonnss wwiitthh yyoouurr lloovveedd

oonnee..
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