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 SHN ملساعدة فرصتك يه هذه

ري .PG حول املرىض رأ ي اس تطالع يف املشاركة منك طالًبا كل أ كتب أ ان  مليون حوايل س نة لك ويساعدان ، dnalgnE SHN عن نيابةً  الاس تطالع هذا MORI soIpI  رشكة ُتج

الاس تطالع. يف املشاركة طريق عن خشص

منطقتك يف الصحية واخلدمات PG حتسني

 وعن عنك أ س ئةل ويتضمن احمللية، SHN خدمات من وغريها PG بعيادة املرتبطة ُتاربك عن يس تفرس فهو املرفق. الاس تبيان ملء طريق عن الرأ ي اس تطالع يف املشاركة الرجاء

شخاص احمللية الصحية اخلدمات حتسني عىل SHN علهيا حنصل اليت الإجاابت تساعد العامة. حصتك ذا حىت عائلتك. وأ مثال أ مثاكل من لل   مؤخًرا كل املتابع PG عيادة زرت قد تكن مل اإ

نه قبل، من اس تبياانً  مل ت قد كنت أ و  رأ يك. سامع لنا الهام من فاإ

عادته وميكنك دقيقة 15 من أ قل الاس تبيان اس تكامل يس تغرق أ ن املفرتض من ىل حاجة يف لست فق.املر  الظرف يف اإ  من dnalgnE SHN يف املال اّدخار عىل مساعدتنا ميكنك خمت. اإ

ىل حنتاج لن الطريقة وهبذه ممكن، وقت أ رسع يف الاس تبيان اإرسال خالل رسال اإ ليك. تذكري خطاابت أ يّ  اإ اإ

اتمة برسية معلوماتك معاجلة ستمت

ايزبرة موقع  ىل اء االللمساعدة في مس تبيان فتفضل  يك أ يّ  أ س ئلة أ و كنت تحتاج اإ تتوفر معلومات اإضافية عن اس تطالع الرأ ي والرسية احفصلا عبرت ال خرى. اإذا ناكت 

ىلعة، ام إ رشة soIpI IROs مقرعلى الجملينا  هاتف ا 9136 819 0800 لم انثنني الج ننت، لا و أاصتل بك مي اس تبيلا ربن عارتإ  -www.gp،حيث ًضلالا ءي ك أنكم 
patient.co.uk  .)رًصا نم الساعة 8 صباحا حتًى الساعة مساًء؛ 9 والسبت نم الساعة 10 صباحا حتًى الساعة 5 ع

 .SHN ملساعدة الوقت بعض   ختصيص عىل كل جزيالً  شكًرا
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ملاذا ُتري هذا الاس تبيان؟

سوف يساعد هذا الاس تبيان NHS عىل حتسني أ ماكن حفص ومعاجلة املرىض من ِقبل GP وغريها من خدمات NHS احمللية، حىت تليب احتياجاتك بشلك أ فضل. وميكنك رؤية 

 .www.gp-patient.co.uk من خالل زايرة املوقع الإلكرتوين ،GP مجيع نتاجئ الاس تبياانت السابقة، مبا يف ذكل النتاجئ املتعلقة بأ ماكن حفص ومعاجلة املرىض من قِبل

كيف متكّنمت من احلصول عىل امسي وعنواين؟

ليك نيابةً  عن NHS England. مبوجب قانون حامية  قد مت اختيار امسك عشوائًيا من بني قامئة املرىض دلى NHS واملسجةل دلى "GP". ترسل Ipsos MORI هذا الاس تبيان اإ

البياانت لعام 1998، تجعد NHS England مسؤوةل عن املعلومات املتعلقة بك اليت حتتفظ هبا. 

رسال هذه ادلراسة. وستتخلص Ipsos MORI من هذه البياانت فور الانهتاء  ل ل غراض اإ سوف حتافظ Ipsos MORI عىل رسية بياانت التصال اخلاصة بك، ولن تس تخدهما اإ

من الاس تبيان. كام أ ن Ipsos MORI مل حتصل عىل أ ي معلومات ختص حالتك الصحية. 

فامي ستس تخدم اإجاابيت؟

 Ipsos MORI جاابتك الشخصية عن ال س ئةل من قِبل جاابت ال شخاص الآخرين ول يمت ربطها ابمسك أ و عنوانك أ و رمقك دلى NHS. وس يحتفظ برسية اإ جاابتك مع اإ تجوضع اإ

ويتك من خالل أ ي نتاجئ يمت نرشها. ملزي د من املعلومات، تفضل بزايرة املوقع الإلكرتوين واملوظفني والباحثني املعمتدين التابعني لـ NHS England. ولن يمتكن أ ي خشص من حتديد هج

.www.gp-patient.co.uk/faq/confidentiality 

فامي يجس تخدم رمق الاس تبيان املوجود يف اجلزء ال مايم من هذه الرساةل؟

رسال رسائل تذكريية فقط لل شخاص اذلين مل جييبوا( وحىت يربطوا  تس تخدم Ipsos MORI رمق الاس تبيان لتحديد ال شخاص اذلين أ جابوا عن أ س ئةل الاس تبيان )حىت يمتكنوا من اإ

عادة الإجاابت بأ ماكن حفص وعالج املرىض من قِبل GP. ول يرتبط رمق الاس تبيان برمقك دلى NHS. وإاذا كنت ل ترغب يف تلقي أ ي رسائل تذكريية حول هذا الاس تبيان؛ يجرىج اإ

رسال منوذج الاس تبيان فارغًا أ و التصال بـ Ipsos MORI عىل رمق الهاتف اجملاين 9136 819 0800.  اإ

هل ميكن لشخص ما مساعديت يف ملء الاس تبيان؟ 

نعم، ل يوجد ما مينع ذكل. ميكنك التواصل مع فريقنا أ و الاس تعانة بصديق أ و أ حد ال قارب للحصول عىل املساعدة، ولكن يجرىج التأ كد من أ ن الإجاابت تتعلق فقط بتجاربك. 

ذا كنت تريد نسخة من الاس تبيان سهةل القراءة أ و ذات طبعة كبرية أ و طبعة بطريقة بريل؛ اتصل عىل رمق الهاتف اجملاين 9136 819 0800.  اإ




