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fJj ;ot/yD feT[I ehsk ik fojk j?< 

 

GP woh} ;ot/yD woh}K ~ GP gq?efN; d/ T[BQK d/ siop/ T[`go fNZgDh d/D d/ nt;o d/D bJh 

pDkfJnk frnk j?. ;ot/yD ;EkfBe GP ;oioh ns/ j'o ;EkfBe NHS ;/tktK d/ s[jkv/ siop/ pko/ 
g[ZSdk j?, ns/ fJ; ftu s[jkvh ;XkoD f;js pko/ gqFB obsh jB. ;ot/yD woh}K ~ nB/e w[ZfdnK pko/ 

g[ZS/rk, fit/I fe d{ihnK uh}K d/ Bkb Bkb, nkgDh ;oioh #s/ w[bkeks dk ;wK b?Dk woh}K bJh fezBk 

n"yk iK ;"yk j?, y[ZbQD d/ ;fwnK s'I ;zs[FNh, nkgD/ GP tb'I gqkgs d/y-Gkb dk fwnko, ns/ gq?efN; 
Bo;K. 

;ot/yD d/ T[`so woh} d/ siop/ ~ wkgDr/ ns/ fJ; soQK ;oioh} ~ fJj ;wMD ftu wdd d/Dr/ fe 

fpjsoh dh b'V feE/ j?. fJj ;ot/yD woh}K bJh nkgDh rZb efjD dk fJe nt;o j? fe woh} ~ 

fJj ;/tktK d/D bJh T[BQK dh gq?efN; fezBk uzrk ezw eo ojh j?. 
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fJj n;b ftu fe; d[nkok ubkfJnk ik fojk j?< 

 

fJj ;ot/yD n?B n?u n?; B{z o'rhnK dhnK }o{osK gqsh tX/o/ T[`sodkJh pDkT[D bJh NHS England d/ 
tknd/ dk fJe fjZ;k j?, ns/ fJj b'eK d/ ;EkBe n?B n?u n?;  ;/tk e/IdoK Bkb T[jBK d/ s}ofpnK dh 

;jh s;tho gqdkB eo/rk. Ipsos MORI fJe ;t?szso ;ot/yD J/iz;h j?, i' fJ; ;ot/yD dk gqpzX 

NHS England d/ B[wkfJzd/ ti'I eo ojh j?. 
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w?~ fJj gqFBktbh feT[I G/ih rJh ;h??< 

 

s[jk~ fJj gqFBktbh fJ; eoe/ G/ih rJh j?, feT[Ife s[jk~ fJzrb?Iv ftZu GP e'b ofi;Nov pkbr 
woh}K ftZu'I fpBK soshp d/ T[xv d[Zxv/ Yzr Bkb u[fDnk frnk ;h. brGr 1 fwbhnB pkb| woh} 

fijV/ fJzrb?Iv ftu fJe GP e'b ofi;No jB T[BQK ~ GP woh} ;ot/yD dh fJ; bfjo bJh u[fDnk 
frnk j?. 
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fJj ;ot/yD d[pkok feT[I ehsk ik fojk j?< 

 

GP woh} ;ot/yD woh}K ~ T[BQK dh GP gq?efN; tZb'I w[jZJhnk ehsh iKdh d/y Gkb ns/ ;/tktK pko/ 
T[BQK d/ siofpnK ns/ soihjK pko/ gosh ;{uBk d/D bJh fJe brksko ;kXB w[jZJhnk eodk j?. Gkt/I 

s[;hI fgSb/ ;kb fJe gqFBktbh g{oh ehsh ;h fJj s[jkv/ j'o ni'e/ siofpnK pko/ ;[DB bJh wjZstg{oD 

j?, ns/ fJ; ;kb n;hI T[BQK w[ZfdnK pko/ j'o gqFB th Fkfwb ehs/ jB i' woh}K Bkb ;zpzfXs jB. 

 

0
0
4 

eh w/ok fJ; ftu Gkr b?Dk }o{oh j?? 

 

fJ; ftu fjZ;k b?Dk g{oh soQK ;t?-fJZfSs j?, fJ; eoe/ s[jkB{z gq;aBktbh B{z GoB bJh e'Jh dpkn BjhI 

j?. go b'eK d/ T[jBK d/ GP ;oioh iK f;js e/IdoK Bkb j'J/ s}ofpnK dh ;jh s;tho d/D d/ 
BshfinK eoe/ ;kB{z jo gqeko d/ b'eK s'I eJh gqeko d/ ftukoK dh io{os j?, fJ; eoe/ n;hI ukjtKr/ fe 

fizB/ f}nkdk b'e ;zGt j' ;eD, fJ; gq;aBktbh B{z GoB. 
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fJj ;ot/yD o'rhnK B{z gqdkB ehshnK ik ojhnK ;/tktK fezBh e[ uzrh soQK Bkb fdZshnK ik ojhnK jB d/ 

pko/ ftu efjD dk fJe w"ek j?. n;hI nk; eod/ jK fe fJ; ;ot/yD ftu Gkr b?D bJh u[D/ rJ/ 

o'rh, wjZstg{oB w[ZfdnK T[gZo nkgDh okfJ dh gqfsg[FNh d/D bJh fJ; w"e/ dk fJ;s/wkb eoBr/. fIizB/ 

f}nkdk T[`so n;hI gqkgs eod/ jK, n;hI T[BhI jh f}nkdk tXhnk s;tho gqkgs eoKr/ fe ;/tktK fe; soQK 

ub ojhnK jB. 
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s[;hI fezBhnK gqFBktbhnK G/i oj/ j'?? 

 

fJzrb?Iv ftZu fJZe GP Bkb ofi;Nov brGr 1 fwbhnB pkbr woh}K ~ GP o'rhnK d/ ;ot/yD 
bJh fpBK fe;/ soshp d/ T[xv d[Zxv/ Yzr Bkb u[fDnk frnk j?, sK i' jo ;kb eohp 2 fwbhnB tZy 

tZy woh}K ~ gqFBktbh G/ih ik ojh j?. 
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ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਬਾਰ ੇ ਪੱੁਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਵੇਂ ਦਿ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਨਰਲ ਪਰੈਿਦਿਸ ਅਪੌਇੰਿਮੈਂਿ 

ਤੈਅ ਿਰਨੀ ਦਿੰਨੀ ਅਸਾਨ ਿਾਂ ਮੁਸ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਿਨਰਲ ਪਰੈਿਦਿਸ ਅਪੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਦਮਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਿੀ ਹੈ, 

ਦਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿੀ ਿੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ GP ਿੀ ਸੇਵਾ ਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਦਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਿਵੇਂ ਿੱਸ ਿਾਂ ਦਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ? 
 
ਇਪਸੋਸ ਮੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ 
GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਪਸੋਸ ਮੋਰੀ ਕਸਰਫ  NHS England ਤਰਫੋਂ GP Patient Survey ਿਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਟੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਿ ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੋਲ ਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ 
ਲਈ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਇੱਿ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੁੁੰ ਦਾ/ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ।  
 

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਫਰ, ਤੁਸੀਂ NHS England ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੈਿਕਟਸ ਵੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 

ਅਕਿਿਾਰ ਕਦੁੰ ਦਾ ਹੈ। NHS England ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ: 

  

•ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਿਰੋ: england.contactus@nhs.net ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ "For the attention of the 

complaints team" ਕਲਕਖਆ ਹੋਵ ੇ 

•0300 311 22 33 ’ਤ ੇਫੋਨ ਿਰੋ 

 

ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕ ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ: 

•https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/  
•http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-
complaints.aspx 
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Eh w?I ;ot/yD d/ Bshi/ ~ t/y ;edk$;edh jK< 

 

jK. ;ot/yD d/ Bshi/ Skg/ rJ/ jB ns/ fJjBK ~ www.gp-patient.co.uk #s/ d/fynk ik ;edk j?. 

fJj nkB bkJhB T[gbpX jB ns/ fJj ;G GP gq?efN;K ~ th T[gbpX eokJ/ rJ/ jB. feogk eoe/ 

B'N eo' fe fgSb/ ;kbK d/ ;ot/yDK d/ Bshi/ www.gp-patient.co.uk okjhI #s/ t/y/ ik ;ed/ jB.  

GP woh} ;ot/yD BshfinK pko/ j'o ft;EkoK tk;s/ feogk eoe/ www.gp-patient.co.uk d/y'. 
 

 

 

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
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Fe ;ot/yD d/ f;ZN/ GP dh ewkJh ~ gqGkfts eod/ jB< 

GP woh} ;ot/yD 2019 ftZu gq?èfNf;} ~ g?;/ d/D Bkb f;ZXk ;zpzfXs BjhI j?. 
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gq;aBktbh B{z g{ok eoBk 
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eh w?B{z ;ko/ gq;aBK dk T[`so d/Dk gt/rk< 

 

fJjBK gq;aBk dk T[`so d/Dk ;t?-fJZfSs j?, fJ; bJh s[jkB{z T[`so d/D dh w}p{oh BjhI j?. go n;hI nk; 

eod/ jK fe s[;hI ;kfonK ftu nkgDh ;aw[{bhns d/t'r/, feT[Ife fJj jh ;kB{z b'eK d/ s}ofpnK dh 

;zGkfts tXhnk s;tho gqdkB eo/rk. e[M nfij/ gq;aB th jB i' n;hI s[jkB{z s[jkv/ g[okD/ T[`soK eoe/ 

SZv d/D bJh efj ;ed/ jK. T[dkjoD ti'I, s[jkB{z gq;aB Bzpo 9 dk T[Zso d/D dh sK jh }o{os j? 

i/eo s[;hI gq;aB Bzpo 8 dk T[`so jK ftu fdZsk j?, go gq;aBktbh ftu fdZshnK fjdkfJsK B{z feogk eoe/ 
fXnkBg{ote gVQ'. 
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eh w?B{z ykB/ ftu ;jh iK ekN/ dk fB;akB brkT[Dk j?< 

 

s[;hI T[`so bJh fdZs/ ykB/ ftu ;jh iK rbs ftu'I fe;/ fJe dk fB;akB brk ;ed/ j' i' th s[jkvh 

nkgDh okfJ iK s}ofpnK d/ tX/o/ B/V/ j[zdk j?. 
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i/eo w?B{z fJ; gq;aBktbh B{z ekr} T[`go g{ok eoB bJh w[;afebK jB sK eh j[zdk j?< 

 
Ipsos MORI T[BQK o'rhnK, fizBQK ~ gqFBktbh ~ g{ok eoB ftu w[;aebK jz[dhnK jB, bJh N?bh\'B Bzpo 

T[gbpX eo fojk j?. jcas/ d/ ezw tkb/ fdBK ftu ;t/o/ 8L00 ti/ s'I b? e/ oks d/ 9L00 ti/ sZe iK 

FBhtko B{z ;t/o/ 10L00 ti/ s'I b? e/ ;akw d/ 5L00 ti/ sZe feogk eoe/ 0800 819 9144 T[Zs/ ekb 

eo'. 

i' o'rh ekr}K T[`go gq;aBktbh B{z g{ok BjhI eoBk ukj[zd/ T[j gq;aBktbh B{z www.gp-patient.co.uk ‘s/ 
c/oh gk e/  nkB bkJhB sohe/ Bkb g{ok eo ;ed/ jB. go feogk eoe/ fJj th B'N eo' fe, gqsh 
o'rh e/tb fJe jh T[`so ;theko ehsk ik ;edk j?. 
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gq;aBktbh d/ gfjb/ gzB// T[Zs/ BSL dk fB;akB eh j?< 
 

gq;aBktbh d/ gfjb/ gzB/ T[Zs/ BSL fB;akB fpqfN;a ;kJhB b?Ir{J/i dk b'r' j?. 

fpqfN;a ;kJhB b?Ir{J/} (BSL) fpqN/B ftu ;kJhB b?Ir{J/iK ਦਾ pj[s jh nkw ਸਵਰ ਪ j?. Gk;ak d/ s"o s/ 
BSL dk nkgDk ftnkeoD YKuk ns/ f;BN?e; j?, ns/ fJj p'bh ikD tkbh nzro/}h T[Zs/ fBoGo BjhI j? 
iK T[;d/ pj[s/ B/V/ BjhI j?. 

 

iBtoh 2009 s'_ GP woh— ;ot/yD d/ pko/ nrb/oh ikDekoh ns/ ;ot/yD dk fJZe nkBbkJhB ;z;eoD 

;ot/yD dh t?Zp;kJhN - www.gp-patient.co.uk okjh_ fpqfNµ ;kJhB b?_r{J/— ftZu T[gbpX j'Dr/. 
 

;ot/yD B{z fJZe nkBbkJhB fbze okjh_ g{ok eoB tk;s/ fjdkfJsk_ fpqfNµ ;kJhB b?_r{J/— ftZu th T[gbpX 

j'Drhnk_, ns/ ;ot/yD W3C  gj[zuD:'rsk fwnkok_ d/ g{oh soQk_ nB[;koh j't/rk. 
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w?I fJe rbsh eo u[Zek jK< j[D w?_ eh eoK< 

 

GKt/H s[;hI rbsh th eo fdZsh j? n;h_ sK th fJj jh ukjtKr/ fe s[;hI nkgDh g{oh Goh j'Jh gq;aBktbh 

;kB{z G/i'. feogk eoe/ rbs T[`so tkb/ ykB/ B{z g{oh soQK Go fdU ns/ fco ;jh T[`so B{z ;jh fB;akB 

brk fdU. 
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w/oh gq;aBktbh r[zw rJh j?, eh s[;hI w?B{z fJ; dh d{ih ekgh G/i ;ed/ j'< 

 

n;hI T[jBK b'eK e'b fijBK B/ nkgDh gq;aBktbhnK tkg; BjhI G/ihnK jB ~ gq;aBktbh :kd gZso G/iKr/, 

fJ; gqeko fJj nkT[D tkb/ e[M jcafsnK ftu s[jkv/ e'b j't/rh. 

http://www.gp-patient.co.uk/
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eh w?I gq;aBktbh B{z GoB bJh nkgD/ ihtB ;kEh$d';s$iK fe;/ j'o ftnesh B{z d/ ;edk jK< 

 

BjhI, gq;aBktbh T[; ftnesh d/ s}ofpnK pko/ g[ZSdh j? fi;dk Bkw gZso T[`go fbfynk j'fJnk j?, fJ; 

eoe/ jkbKfe s[;hI fJ; gq;Bktbh B{z GoB ftu wdd bJh efj ;ed/ j', s[jkB{z fJ;~ nkgD/ s}ofpnK 

pko/ jh GoBk ukjhdk j?. 
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eh w?I j'o b'eK bJh i/ ngKfJNw?INK eodk$eodh jK, pko/ T[`so d/ ;edk$;edh jK< 

 

ਹਾ, ਪਰ ਕਸਰਫ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦ ੇਇੱਿ ਭਾਗ ਕਵੱਚ। ਕ ਆਦਾਤਰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਆਂ ਕਵੱਚ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਚੱਠੀ ਉੱਤੇ ਕਦੱਤਾ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। 'ਮੁਲਾਿਾਤ ਤੈਅ ਿਰਨਾ' ਦ ੇਕਸਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ 
ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੁੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਿਰਦੇ ਹੋ। 
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eh w?I fJ; gq;aBktbh B{z GoB ftu fe;/ j'o dh wdd eo ;edk jK< 

 

jK, fJj pj[s tXhnk j?. i/eo fe;/ d';s iK fo;as/dko B{z fJ; gq;aBktbh B{z GoB ftu s[jkvh wdd dh 

}o{os j? sK, s[;hI T[; d';s iK fo;as/dko B{z wdd bJh g[ZS ;ed/ j'. go T[`so e/tb s}ofpnK pko/ 

jh j'D/ ukjhd/ jB. 
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eh w?I fe;/ B{z fJ; gq;aBktbh B{z GoB bJh w`dd eoB bJh g[ZS ;edk jK< 

 

jK, fJj pj[s tXhnk j?, i/eo s[jkB{z fJ; gq;aBktbh B{z GoB bJh fe;/ wdd dh }o{os j? sK, s[;hI 

nkgD/ d';s iK fo;as/dko B{z wdd d/ bJh efj ;ed/ j'. go T[`so e/tb s[jkv/ s}ofpnK d/ pko/ jh 

j'D/ ukjhd/ jB. 
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eh w?B{z gZso B{z tkg; G/iD dh io{os j?< 

 

Bjh, s[jkB{z e/tb Goh j'Jh gq;aBktbh B{z jh gqdkB ehs/ j'J/ gfjbK s'I Go/ vke you tkb/ fbckc/ ftu 

gk e/ tkg; G/iD dh io{os j?. 
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w?I nkgDh gq?eN; B{z fgSb/ jcas/$fgSb/ wjhB/$jkb jh ftu pdfbnk ;h, fco eh ni/ th w?B{z fJ; 

gq;aBktbh B{z GoBk ukjhdk j?<  

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੁੰਬਰ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਉਸ ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਦਓ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਰਕਜਸਟਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 

ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟ ਲਈ 

ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਿੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ GP ਪਰੈਿਕਟਸਾਂ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰ (ਹੱਬ )। 
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w?I fgSb/ ;kb ftu nkgD/ GP dk e'Jh d"ok BjhI ehsk go fco th w?B{z gq;aBktbh G/i fdZsh rJh j?. 
eh w?B{z fJ; B{z g{ok eoBk ukjhdk j?< 

 

ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕਵੱਚ GP, ਨਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿੋਲ 

ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਅਕਹਮ ਹਨ।  ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਅਕਜਹੇ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟ ਤੈਅ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ 

ਪਰੈਿਕਟਸ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਏ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਮਲੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਲੀਆ (ਤਾ ਾ) ਹੈ 

ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
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w?I nkgD/ GP (vkeNo) B{z BjhI d/ydk, e/tb Bo; jh gq?eN; ftu j[zdh j?. eh fco th w?I ;ot/yD Go 
;edk j?< 

 

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ ਰੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਕ ਆਦਾਤਰ ਪਰਸ਼ਨ ਸਮੱੁਚ ੇਰ ਪ ਕਵੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ GP, 

ਨਰਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨ ੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦੇ ਹਨ।  
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w?~ fJ; ~ tkg; G/iD dh }o{os ed'I sZe j?? 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਜੁੰ ਨੀ ਿੇਤੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਉੁੰਨੀ ਿੇਤੀ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਸਾਨ ੁੰ  ਵਾਪਸ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ ਰਤ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚ ਜਾਵੇ: 
5 ਅਪਰੈਲ 2019 
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w?I nkgD/ gZso Bkb fbckck$gq;aBktbh B{z gqkgs BjhI ehsk< 

 

n;hI w[nkch ukj[zd/ jK i/eo nfijk j'fJnk j?. n;hI fJe gq;aBktbh dh ekgh d/ Bkb ibdh jh fJe 

:kd gZso G/iKr/, fJ; bJh feogk eoe/ ;ot/yD B{z g{ok eo d/Dk id'I s[jkv/ e'b fJj gj[zu ikt/rk. 

iK, i/eo s[jkv/ e'b gq;aBktbh j? ns/ fJ; B{z ;kv/ e'b fJ; s'I gfjbK G/iDk ukj[zd/ j' sK, feogk eoe/ 

gq;aBktbh B{z "FREEPOST GP PATIENT SURVEY" wkoe ehs/ j'J/ fbckc/ ftu gk fdU. 
vke fNeN dh io{os BjhI j?. 
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t?p;kJhN$nkB-bkJhB sohe/ Bkb g{ok eoBk 
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eh w?I ;ot/yD ~ nkBbkJhB g{ok eo ;edk jK< 

 

i/eo s[;hI ;ot/Yd ~ nkB-bkJhB g{ok eoBk ukj[zd/ j’, Sk feogk eoe/ www.gp-patient.co.uk 
s/ c/oh gkU  ns/ ;ot/Yd fbze s/ ikU. Fj;d/ pknd s[jk~ wzr/ ikD s/ nkgDk 10 nzeK dk o?co?I; 
Bzpo$:{}Ob/w ns/ Bkb jh Bkb s[jkvk fJZe nbZr yk; gk;tov n?Ino eoB dh }o{os j’t/rh. O?co?I; 

Bzpo ns/ gk;tov gqFBktbh d/ gfjb/ gzB/ T[`s/ Sg/ j’J/ Jb. Feogk eoe/ fJj B’N eo’ fe gqsh o’rh 

e/tb fJZe jh T[`so ;theko ehsk ikt/rk. 
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w?I ;ot/Yd B{z nkB-bkJhB g{ok eoB tkb/ b’VhId/ bkr-Fjb eoB d/ nkgD/ t/ot/$o?co?I; Bzpo r[nk u[Zek 

Jki. Eh w?I fJjBK B{z d[pkok gqkgs eo ;edk Jk< 

 

w?B{z nc;'; j? w?_ s[jkB{z s[jkv/ bkrfJB t/otk Bjh_ d/ ;edk feT[_fe w/oh fe;/ th fBZih t/ot/nK sZe gj[zu 

Bjh_ j?. i/ s[;h_ ;ot/yD B{z nkBbkJhB g{ok eoBk ukj[zd/ j', sk_ feogk eoe/ d' jcs/ sZe T[vhe eo' 

id n;h_ jo/e T[; ftnesh B{z :kd-gZso G/ik_r/ fi;B/ ;ot/yD B{z Bjh_ Gfonk j?. s[;h_ gqµBktbh dh 

fJZe j'o ekgh gqkgs eo'_r/ ns/ ;ot/yD B{z ekr— *s/ g{ok eoB dh u'D eo ;ed/ j' ik_ fco fJ;B{z 

nkBbkJhB g{ok eoB bJh jtkb/ dh tos'_ eo'. 

 

0
5
1 

;ot/yD B{z nkB-bkJhB sohe/ Bkb g{ok eoB bJh :[{}oB/w$o?co/?I; Bzpo w?I feZE/ s'I gqkgs eo ;edk jK< 

 

nkBbkJhB sohe/ Bkb ;ot/yD B{z g{ok eoB bJh :{ioB/w$o?co?I; Bzpo ns/ gk;tov gq;aBktbh d/ gfjb/ 

ekr}K T[Zs/ ezg:{No fuzBQ Bkb wkoe ehs/ j'J/ ykB/ ftu Sg/ j'J/ jB.  
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fjZ;k b?Dk 
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w?B{z gq;aBktbh feT[I BjhI fwbh< w?I fJ;B{z fe; soQK gqkgs eoK< 

 

gq;aBktbh p/soshph ftu u'ID Bkb T[jBK b'eK B{z G/ih ik ojh j? i' fJzrb?Iv ftu fJe GP e'b 

ofi;Nov jB. NHS England B/ T[jBK d/ BKtK B{z fJe GP e'b ofi;Nov o'rhnK dh n?B n?u 
n?;  ;{uh ftu'I p/soshp Yzr Bkb u[fDnk j?. fJj :ehBh pDkT[D bJh fe ;ot/yD ;jh j?, Ipsos 

MORI gq;aBktbh T[jBK b'eK B{z BjhI G/i ;edh i' ;ot/yD ftu Gkr b?D bJh gfjbK jh p/soshp 
Yzr Bkb u[D/ BjhI rJ/ jB. 
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fJ; ;w/I w?I ਦਿਸੇ GP e'b ofi;No BjhI jK, eh fco th w?I fJ; gq;aBktbh B{z g{ok eo ;edk jK<  

 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪਿਲੇ ਿ ੇਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਰੈਿਕਟਸ ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ ਰੀ ਿਰ 

ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਿੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਉਸ ਪਰੈਿਕਟਸ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਦਓ ਕਜਸ ਨਾਲ 

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ (ਜਾਂ ਉਸ ਕਮਆਦ ਕਵੱਚ ਕ ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਰਕਜਸਟਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ 
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ੋਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਅਪੌਇੁੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਿੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ 

ਪਰੈਿਕਟਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਵੇਂ ਕਿ GP ਪਰੈਿਕਟਸਾਂ ਜਾਂ ਿੇਂਦਰ। 
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w?I jkb jh ftu nkgD/ GP B{z ;zgoe BjhI ehsk j?, eh fco th w?B{z gq;aBktbh B{z g{ok eoBk ukjhdk 
j?< 

 

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ ਰੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਿੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤ ੇਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 'ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ' 

ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ (ਕਜੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵ)ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੁੰ  ਖਾਲੀ ਿੱਡ ਕਦਓ। ਅਸੀਂ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਸਬੁੰਿੀ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ 

ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਟਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।   
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Gkr Bk b?D tk;s/ w?I feBj{z ;zgoe eoK< 

 

Gkr b?Dk g{oh soQK ;t?fJZSe j?. go n;h T[whd eod/ jK eh Gkr b?D Bkb ;k~ 

b'eK d/ siop/ dh ;kfonK Bkb'I tXhnk s;tho fwb/rh id'I s[;hI nkgD/ vkeNo ~ fwbd/ j' iK c'B eod/ 

j'.  

 

i/ s[;hI Gkr BjhI b?Dk ukj[zd/ sK s[jk~ j'o e[M th eoD dh b'V BjhI, go fco th s[jk~ ;kv/ tb'I d' 

tkoh u/sk eokfJnk ikt/rk, fij~ s[;hI G[bk ;ed/ j'. i/ s[;h_ w?B{z nkgDk jtkbk Bzpo dZ;d/ j' sk_ n;h_ 

s[jkv/ Bkw ns/ gs/ B{z fe;/ nrb/ohnk_ :kd-fdtkT{ vkek_ s'_ jNk ;ed/ jk_, jkbk_fe n;h_ nrb/ d' s'_ 

fszB jcfsnk_ ftZu G/i/ ikD tk;s/ gfjbk_ jh fsnko :kd-djkBhnk_ B{z o'eD d/ n:'r j'tk_r/.   
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nkw$;XkoDL 
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0800 BzpoK s/ ekb eoB dh fezBh ehws j?< 
 

0800 N?bh\'B BzpoK s/ ehshnK ikD tkbhnK ;kohnK ekbK w[cas jB id'I T[j :{He/H d/ nkw tos/ ikD 
tkb/ b?Iv bkJhB \'B s'I ehshnK ik ojhnK jB. 
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Ipsos MORI eh j?< 
 

Ipsos MORI fJe ofi;Nov ns/ nk}kd ;ot/yD ;zrmB j? ns/ ਮਾਰਿੇਟ ਰੀਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ d/ 
ezw eoB d/ B?fse sohehnK B{z ;yash Bkb ngDkT[Idh j?. Ipsos UK ns/ MORI, fijBK B{z s[;hI 
nbZr-nbZr s"o s/ ;[fDnk j'Dk, nes{[po 2005 ftu :{H e/H ftubk ;G s'I tZvk d{ik y'i ;zrmB pBD 

bJh nkg; ftu fwb rJ/ ;B. Ipsos MORI B{z nfXekos w[ZbKeD pkvh wkofefNzr e[nkbNh n?fFT[o?I; 
(ਐੱਮ ਕਿਉ ਏ) d/ d[nkok Bt/I nzsook;aNoh ezw eoB d/ do}/ ਆਈ ਐੱਸ ਓ 20252 ns/ nzsook;aNoh 
do}/ dh ;{uBk ;[oZfynk ਆਈ ਐੱਸ ਓ 27001 d/ Bkb ;BwkfBnk frnk ;h. ਇਹ ;z;ko Go ftu d't/I 
wkgdzv gqkgs eoB tkbh gfjbh ;ot/yD J/iz;h j?. Ipsos MORI pko/ tX/o/ ikDekoh bJh feogk 

eoe/ www.ipsos-mori.com T[Zs/ ikU. 
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ok}dkoh ns/ nzeVk ;[oZfynk 
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ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਰਾਂ ਨਾਂ ਅਤ ੇਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਕਿਆ?  

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ NHS ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੋਂ ਬਤੇਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਜਿਆ ਜਗਆ ਸੀ। General 

Data Protection Regulation ਅਤ ੇData Protection Act 2018 ਦ ੇਤਜਹਤ ਅਸੀਂ, NHS England ਜਿਖੇ, 

ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰ ੇਿੋ ਿਾਿਕਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ('ਡੇਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Ipsos MORI ਇੱਕ 

‘ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ’ ਹੈ ਿੋ ਸਰਿੇਖਿ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਜਿਆਂ ਨੰੂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਰਿੇਖਿ 

ਭੇਿਿ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। Ipsos MORI ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਿੀ ਿਾਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਿੇਖਿ ਦੇ 
ਇੱਕ ਿਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਿੇਰਜਿਆ ਂਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਏਗੀ।  

NHS England ਦ ੇਜਨਿੱਿਤਾ ਨੋਜਟਸ ਜਿੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਜਕਿੇਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਿਾਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਜਟਸ ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਤੇ 
ਿਾਕ ੇਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice  
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eh s[;hI w/o/ f;js nzefVnK sZe gj[zu ehsh j?< 

 

Bjh, fpbe[b BjhI. Ipsos MORI B/ e/tb s[jkvk, n?B n?u n?;  Bzpo, BK, gsk, iBw dk ;kb ns/ 
wfjBk, ns/ fbzr gsk ehsk j? sK i' T[j ;ot/yD d/ ;pzX ftu s[jkB{z ;zgoe eo ;eD. s[jkvh f;js 

pko/ e'Jh th ikDekoh gqkgs BjhI ehsh rJh ;h - fJj s[jkv/ ns/ s[jkv/ GP d/ ftueko r[gs ofjzdh 
j?. 

fbzr dh ikDekoh d/ Bkb iBw d/ ;kb ns/ wfjB/ dh ikDekoh e/tb fJj :ehBh pDkT[D bJh tosh 

ikt/rh fe r[zwBkw ;ot/yD nkzeV/ iB;zfynk o{g-o/yk Bkb tZX s'I tZX ;zGt w/b yk ;eD. 

 

0
9
7 

fJ; ;ot/yD ftu w/ok vkeNo fe; gqeko ;akfwb j?< 

 

;ot/yD NHS England ns/ GP gq?eN; d/ ftueko j'J/ fJeokoBkw/ d/ w"i{dk gqpzX d/ fjZ;/ tZi'I 
ehsk ik fojk j?. gq;aBktbh p/soshph Yzr Bkb u[D/ j'J/ T[jBK b'eK B{z G/ih iKdh j? i' fJzrb?Iv ftu 

fe;/ GP Bkb ofi;Nov j'J/ jB, ns/ s[jkvk BK NHS England d[nkok oZyh rJh GP ftu 
ofi;Nov o'rhnK dh ;{uh ftu'I p/soshp/ Yzr Bkb u[fDnk frnk ;h. 

GP gq?eN; B{z gfjbK jh ;ot/yD d/ pko/ ;{fus eo fdZsk frnk j?. T[jBK dh nkgD/ gq?eN; bJh 

r[zwBkw, nzeVk BshfinK sZe gj[zu j't/rh, go ftneshrs T[`soK sZe gj[zu BjhI j't/rh. 
 

0
9
8 

eh w/ok vkeNo fJ; ;ot/yD pko/ ikDdk j?< 

 

jK, s[jkv/ GP B{z ;ot/yD d/ pko/ ftu nrb/oh ;{uBk fJ; fgZS/ ekoDK ;fjs G/i fdZsh rJh ;h. 
 

0
9
9 

eh w/ok vkeNo fJ; ;ot/yD gqsh w/o/ T[`soK B{z d/y/rk< 

 

BjhI, Ipsos MORI s'I fJbktk j'o fe;/ B{z th ftneshrs gSkD/ ikD tkb/ T[`so fdykJ/ BjhI ikDr/. 

e/tb r[zwBkw nzeV/ jh NHS England ns/ n?B n?u n?; B{z gqdkB eotkJ/ ikDr/. Ipsos MORI 

s'I fJbktk j'o e'Jh th BjhI ਜਾਣੇਗਾ fe gq;aBktbh fe; B{z G/ih iK fe; d[nkok tkg; ehsh rJh j?. 

http://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice
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0 

eh w?_ Bshfink_ d/ ftZu gSkDB:'r j'tk_rk$rh< 

 
BjhI, ftneshrs gSkD :'r T[`so Ipsos MORI s'I fJbktk j'o fe;/ B{z th fdykJ/ BjhI ikDr/. e/tb 

r[zwBkw nzeV/ jh NHS England ns/ n?B n?u n?;  B{z gqdkB eotkJ/ ikDr/. Ipsos MORI s'I 
fJbktk j'o e'Jh th BjhI ikD/rk fe gq;aBktbh fe; B{z G/ih iK fe; d[nkok tkg; ehsh rJh j?. 
 

 ਮੇਰ ੇਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡ ੇਿਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ੍ਰੈਕਜਟਸ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕ ੇਲਈ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਿ, ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਿ ੇਕੱਢੇ ਿਾ ਸਕਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਪ੍ਤ ੇ

ਿਾਂ NHS ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਲੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਿਿਾਬਾਂ ਨੰੂ Ipsos MORI ਦੁਆਰਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਮਾਜਿਤ NHS 

England ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਜਖਆ ਿਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਜਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜਕਸ ੇਿੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿੱਚ 

ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਿਾਓ www.gp-

patient.co.uk/confidentiality  

 

 
 


