
 

 

ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ: 1234567890 

2 ਜਨਵਰੀ 2019 

NHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  GP ਮਰੀਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  NHS England ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ 
Ipsos MORI ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਲ਼ੋਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ GP ਅਤੇ ਵਿਹਤ ਿੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿਰ ੇਖਣ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ GP ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ 

NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਜ਼ੋ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ NHS ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਵਵਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੇ 

ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਕ਼ੋਈ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। 
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  15 ਵਮੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਿਮਾਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵਲਫਾਫੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ 
ਹ਼ੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕ਼ੋਈ ਵਿਕਿ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ  ਾਪਿ ਭੇਜਕੇ ਤੁਿੀਂ NHS England ਵ ਖੇ ਪੈਿੇ ਦੀ 
ਬਿੱਚਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ – ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕ਼ੋਈ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ  ਜੋਂ ਵ  ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ www.gp-patient.co.uk ’ਤ ੇਜਾਓ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰ 

ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਜਾਂ ਵਫਰ Ipsos MORI ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤਫ਼ੋਨ 0808 819 9144 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ (ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 

ਵਜੇ; ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜ)ੇ। 
 

NHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ  
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Director of Patient Experience  
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ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦ ਜੇ ਪਾਿੇ ਦੇਖ ੋ



 

ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਿਰ ੇਖਣ ਵਕਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ NHS ਦੀ ਮਦਦ GP ਸਰਜਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਧੁਾਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ 
ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਥਾਨਕ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆ ਂ
ਸਮਤੇ, ਵਪਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਨ ੰ  www.gp-patient.co.uk ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ।  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੇਰਾਂ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਕਿਆ?  

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

Protection Regulation ਅਤੇ Data Protection Act 2018 ਦੇ ਤਜਹਤ ਅਸੀਂ, NHS England ਜਿਖੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਬਾਰ ੇਿ ੋ

ਿਾਿਕਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ('ਡਟੇਾ ਕੰਟਰਲੋਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Ipsos MORI ਇੱਕ ‘ਡਟੇਾ ਪ੍ਰਸੋੈਸਰ’ ਹੈ ਿੋ 
ਸਰਿੇਖਿ ਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਿੱਲੋਂ  ਕਾਰਿ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਿਰੇਜਿਆਂ ਨੰੂ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਜਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਰਿੇਖਿ ਭਿੇਿ 

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 ਿੇਰਜਿਆਂ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਏਗੀ।  

NHS England ਦੇ ਜਨਿੱਿਤਾ ਨੋਜਟਸ ਜਿੱਚ ਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ ਜਕ ਤਸੁੀਂ ਜਕਿੇਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ 
ਿਾਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਰਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਜਸਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਜਟਸ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਕੇ 

ਦੇਖ ਸਕਦ ੇਹੋ www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice 

ਮੇਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਡ ੇਿਿਾਬਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਿਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਰੱਖ ਜਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਤਹੁਾਡੀ GP ਪ੍ਰੈਕਜਟਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 

ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਤੀਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਿ, ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਿੇ ਕੱਢ ੇਿਾ ਸਕਿ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਂ, ਪ੍ਤੇ ਿਾਂ NHS ਨੰਬਰ 

ਨਾਲ ਜਲੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ। ਤਹੁਾਡੇ ਿਿਾਬਾਂ ਨੰੂ Ipsos MORI ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਜਿਤ NHS England ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਖਿੋੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਗੁਪ੍ਤ ਰੱਜਖਆ ਿਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਜਸ਼ਤ ਹਏੋ ਜਕਸੇ ਿੀ ਨਤੀਜਿਆ ਂਜਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਛਾਿ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਿਧਰੇੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿਬੈਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਓ www.gp-patient.co.uk/confidentiality  

ਇਿ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿ ੇਉੱਤ ੇਿਰ ਖੇਣ ਨੂੰ ਬਰ ਵਕਿ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

Ipsos MORI ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਵਖੇਣ ਵਿੱਲ ਵਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਖਾਈ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਸਰਫ 
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਾ ਵਦਖਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਿੱਤਰ ਭਜੇਦ ੇਹਨ) ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  GP ਸਰਜਰੀਆ ਂਨਾਲ ਜ਼ੋੜਣ ਲਈ, 
ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਤਹੁਾਡ ੇNHS ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਜ ੇਤਸੁੀਂ 
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰ ੇਕ਼ੋਈ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਿੱ ਕ ਖਾਲੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਵਾਵਪਸ 
ਭੇਜ਼ੋ ਜਾਂ Ipsos MORI ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਫ਼ੋਨ 0808 819 9144 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ। 

ਕੀ ਿ ਾਲਨਾਮਾ ਭਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ, ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਕ਼ੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਦ਼ੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ 
ਮੰਗ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ, ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਵਾਬ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਵਬਆ ਂਬਾਰ ੇਹ਼ੋਣ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿ ਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਲ ਿੌਖ ੇਪੜ੍ਹ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ,  ਿੱ ਡ ੇਵਪਰੂੰ ਟ ਜਾਂ ਬਰੇਲ ਵ ਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਤਾ ਫ੍ਰੀਫ਼ੋਨ 0800 
819 9144 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। 


