savao-xaNa ivaSaoÁ
Aa savao-xaNa Saa maaTo qa[ r(uM CoÆ
ŸpI poSanT savao-‚ poSanTnao tonaa ŸpI p`oikTsanaa AnauBava pr AiBap`aya Aapvaa
maaTonaI tk pUrI paDvaa rcavaamaaM Aavaola Co. savao-xaNa tmaarI sqaainak ŸpI saj-rI
Anao sqaainak AonaAocaAosa saovaaAao, ivaSaonaa p`Snaao pUCSao, Anao tmaara saamaanya
svaasqya ivaSaonaa p`Snaaonaao samaavaoSa krvaamaaM Aavaola Co. Aa savao-xaNa ddI-Aaonao‚ ddIAao maaTo baIjI vastuAao saiht‚ tomanaI saj-rImaaM epao[nTmaonT laovaI joTlaI saholaI ko
AGarI Co¸ Kullaa rhovaanaa samaya baabato saMtaoYa¸ tomanaa ŸpI Anao p`o@TIsa nasaaopasaoqaI maLtI saMBaaLnaI gauNava<aa samaot Anaok ivaivaQa mau_aAao ivaSao pUCSaoº
Amanao maLolaa jvaabaao NHS nao tmaara Anao tmaara pirvaar jovaa laaokao maaTonaI
sqaainak Aaraogya saovaaAao sauQaarvaamaaM madd kro Co. Collaa baar maihnaamaaM GP
p`o@TIsaIsao COVID-19 raogacaaLanao QyaanamaaM raKInao GaNaa forfarao krvaa pD\yaa hta.
pirNaamao¸ to pholaaM krtaM vaQau mah%vapUNa- Co ko tmao tajotrmaaM j tmaarI GP
p`oi@TsanaI maulaakat laIQaI na haoya¸ Aqavaa tmao pholaaM p`SnaavalaI BarI dIQaI haoya tao
pNa Amao tmaarI sqaainak NHS saovaanaa tmaara AnauBavaao ivaSao saaMBaLIe.
Aa KroKr kaonaa trfqaI CoÆ
º Ipsos MORI¸ jo ek svatM~ savao-xaNa ejnsaI Co¸ to NHS England vatI Aa savaoxaNa krI rhI Coº
Saa maaTo manao p`Snaavaila maaoklavaamaaM AavaI htIÆ
tmao p`Snaavaila maaoklavaamaaM AavaI htI karNa ko [MglaonDmaaM saamaanya icaik%sak saaqao
naaoMQaayaola vayask ddI-AaomaaMqaI tmao yaa_icCk rIto psaMd qayaa hta.
saamaanya
icaik%sak ddI- savao-xaNanaa Aa tbakka maaTo [MglaonDmaaM saamaanya icaik%sak saaqao
naaoMQaayaolaa lagaBaga 2 imailayana vayask ddI-Aaonao psaMd krvaamaaM Aavyaa Co.
manao ek To@sT maosaoj Saa maaTo maaoklavaamaaM Aavyaao htaoÆ
savao-maaM Baaga laovaa maaTo j\yaaM maaobaa[la naMbasa- ]plabQa haoya %yaaM¸ To@sT maosaoŸsanao
rImaa[nDsa- trIko maaoklavaamaaM Aavao Co. drok To@sT maosaojmaaM ek ivaiSaYT ilaMk
haoya Co¸ jomaaM tmaarI laaoga¹[na ivagatao Saamaola haoya Co. jo tmanao tmaara savao- naMbar
Aqavaa pasavaD-nao daKla kyaa- ivanaa Aaonalaa[na Baaga laovaanaI maMjUrI AapSao.
Saa maaTo Aa savao-xaNa frIqaI qa[ r(uM CoÆ
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jIpI poSanT savao- tonaa jIpI p`ikTsa Wara AapvaamaaM AavatI kaLjI Anao saovaa maaTo
poSanTnaa p`itBaavaao tonaa AnauBavaao Anao psaMdgaIAao maaTo ]paya ]plabQa kravaI
rhI Co. jao tmao gayaa vaYao- Aa p`SnaavalaI pUrI krI haoya¸ tao pNa Amaaro tmaara
halanaa AnauBavaao jaNavaa jÉrI Co¸ Anao Aa vaYao- Amao AamaaM ddI-Aao saaqao saMbaMQa
Qaravata mau_aAao ivaSao vaQau p`Snaaonaao samaavaoSa pNa kyaao- Coº
SauM maaro Baaga laovaao j pDSaoÆ
Baaga laovaanauM saMpUNa-pNao svaOicCk Co¸ maaTo tmaaro p`Snaavaila BarvaI j pDSao evauM
naqaIº pNa pirNaamaao laaokaonaa tomanaI ŸpI saj-rI ko Aaraogya kond/aonaa AnauBavaaonauM
sacaaoT ica~ dSaa-vao to maaTo Amaaro juda¹juda Anaok laaokaonaa AiBap`ayaaonaI jÉr Co¸
maaTo Amao [cCIe CIe ko Sa@ya eTlaaM vaQau laaokao p`Snaavaila Baroº
Aa savao-xaNa¸ ddI-Aaonao¸ tomanaI p`oi@Tsa ddI-Aaonao saovaaAao pUrI paDvaa maaTo koTlaI
saarI rIto kama krI rhI Co to ivaSao¸ paotanaao AiBap`aya AapvaanaI tk Coº Amao
AaSaa raKIe CIe ko Aa savao-xaNamaaM Baaga laovaa maaTo psaMd krayaolaa ddI-Aao Aa
mah<vanaa mau_aAao ivaSao tomanaao mat dSaa-vavaanaI Aa tknaao laaBa laoSaoº p`oi@Tsaao kovaI
rIto kama krI rhI Co to baabato¸ Amanao joTlaa vaQau p`itBaavaao maLSao toTlauM vaQau
sacaaoT ica~ Amanao maLI rhoSaoº
jao tmao Aa savao- ivaSao kaoš rImaa[nDsa- p`aPt krvaa maaMgata na haoya¸ tao Ìpa krInao
p`dana krolaa efÍIpaosT pribaDIyaamaaM ek KalaI p`SnaavalaI prt maaoklaao. vaOkilpk
$po¸ tmao [psaaosa maaorInaI savao- holplaašna pr efÍIfaona 0800 819 9140
³saaomavaarqaI SauËvaar savaaro 8 vaagyaa qaI saaMjnaa 9 vaagyaa sauQaIÂ Sainavaaro savaaro 10
vaagyaaqaI saaMjo 5 vaagyaa sauQaI´ pr saMpk- krI Sakao Cao Aqavaa
GPPatientSurvey@ipsos.com . pr Ipsos MORI nao [mao[la krI Sakao Cao.
મને મારા જી.પી વિશે ફરરયાદ છે જે સિેક્ષણ દ્વારા આિરી લેિામાાં આિી નથી. હાં
મારી ફરરયાદ કેિી રીતે કરી શકાં ?
તમનેતમારાડૉક્ટર, નર્સઅથવાGP

વવશેબીજીકોઈપણર્મસ્યાકેફરરયાદહોયતોઇપ્ર્ોર્મોરીતમનેમદદનરહકરીશકે. ઇપ્ર્ોર્મોરી
NHS Englandમાટેફક્ત GP Patient Surveyચલાવેછે.
જોતમેતમારાડૉક્ટરઅથવા

GPનીર્ેવાઓઅથવાર્ારર્ંભાળવવશેકંઈકહેવાકેફરરયાદકરવામાંગતાહોતોપહેલાતમારે આરોગ્ય
વવભાગનોર્ંપકસ ર્ાધવોપડશે.

જોતમનેકોઈફરરયાદહોયતોદરે કઆરોગ્યવવભાગનીટુકડીનાર્ભ્યોમાંથીએકર્ભ્યફરરયાદોમાટે
હોયછે અનેતેતમારીર્ાથેર્મસ્યાહલકરવાનોપ્રયત્નકરશે.
બીજીએકરીતે, તમે NHS

Englandનોર્ંપકસ ર્ાધીશકોજેતમારાઆરોગ્યવવભાગદ્વારાઆપવામાંઆવતીર્ેવાઓનીર્ંચાલન
કરે છે. અહીં NHS Englandનોર્ંપકસ ર્ાધો:
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•

ઇમેઇલ: england.contactus@nhs.net "For the attention of the
complaints team" ઇમેઇલનીર્બ્જજેક્ટલાઇનમાંલખો.

•

ફોન 0300 311 22 33

નીચેનીવેબર્ાઇટપરતમેર્પ
ં કસ માટેનીબીજીરીતોમેળવીશકોછો:
•

https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/

•

http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-andfeedback/Pages/nhs-complaints.aspx

SauM huM savao-xaNanaa pirNaamaao jao[ SakuMÆ
ha¸ savao-xaNanaa pirNaamaao p`kaiSat qaaya Co Anao www.gp-patient.co.uk pr jao[
SakaSao.

.
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Pa`Snaavaila pUrI krvaIÁ
SauM maaro baQaa j p`Snaaonaa jvaaba Aapvaanaa rhoSaoÆ
Aa p`Snaaonaa jvaaba Aapvaa "tmaara ivaSao" ivaBaaganaa kaošpNa vastI ivaYayak p`Snaao
saiht, saMpUNa-pNao svaOicCk Co¸ maaTo tmaaro jvaaba Aapvaa j pDSao evauM naqaIº pNa
Amao AaSaa raKIe CIe ko tmao Baaga laoSaao¸ karNa ko AanaaqaI Amanao laaokaonaa
AnauBavaaonauM EaoYz saMBava ica~ maLSaoº koTlaaMk evaa p`Snaao pNa Co¸ jo Amao tmanao¸
tmao Agaa] Aapolaa jvaabaaonaa AaQaaro CaoDI dovaa khISauMº daKlaa trIko¸ tmaaro p`Sna
8 naao jvaaba tao j Aapvaanaao Co¸ jao tmao p`Sna 7 naao jvaaba ha maaM AaPyaao haoya¸
pNa Ìpa krInao p`SnaavailamaaM Aapola saUcanaaAaonauM kaLŸpUva-k palana kraoº
huM caaokzamaaM KranaI inaSaanaI kÉM ko caaokDI kÉMÆ
tmao tmaara paotanaa AiBap`aya ko AnauBavanaI saaOqaI vaQau naŸk Aavata haoya to
jvaaba maaTo ek caaokzamaaM KranaI inaSaanaI ko caaokDI¸ gamao to krI Sakao Caoº
manao kagaL pr p`Snaavaila pUrI krvaamaaM tklaIf pDo tao SauM qaayaÆ
[Psaaosa maaorI jomanao p`Snaavaila pUrI krvaamaaM tklaIf haoya tovaa ddI-Aao maaTo Toilafaona
naMbar pUrao paDI r(aM Coº Ìpa krI AzvaaiDyaa drmyaana savaaro 8 qaI ra~o 9 sauQaI
Aqavaa Sainavaaro savaaro 10 qaI saaMjo 5 sauQaImaaM 0800 819 9140 pr faona kraoº
jo ddI-Aao kagaL pr p`Snaavaila pUrI krvaa na maaMgata haoya¸ toAao www.gppatient.co.uk/survey naI maulaakat la[nao p`Snaavaila Aa^nalaa[na pUrI krI Sakoº Ìpa
krI naaoMQa laoSaao ko ddI- dIz ek j p`itBaava svaIkaya- Co º
Pa`Snaavailanaa p`qama panaa prnauM BSL icah\na SauM CoÆ
Pa`Snaavailanaa p`qama panaa prnauM BSL icah\na¸ iba`iTSa saa[na laoMgvaoj ³maUk¹baiQarao
maaTonaI BaaYaa´naao laaogaao Coº
iba`iTSa saa[na laoMgvaoj ³BSL iba`TnamaaM vapratI sava- saamaanya [SaaraAaonaI BaaYaa Coº
BaaYaa trIko BSL nauM tonauM paotanauM vyaakrNa Anao rcanaaSaas~ Co Anao to baaolacaalanaI
AMga`oŸ pr AaQaairt naqaI ko tonaI saaqao najIkqaI saMbaiwt naqaIº
જાન્યુઆરી2009થીGPપેશન્ટર્વેક્ષણવવશેવધુમારહતીઅનેર્વેક્ષણનુએકઓનલાઇનસ્વરૂપ
ં

બ્રિરટશર્ાઇનલેંગ્વેજમાંર્વેક્ષણવેબર્ાઇટ www.gp-patient.co.uk દ્વારાઉપલબ્જધથશે.

ઓનલાઇનબ્રલિંકદ્વારાર્વેક્ષણનેપ ૂરુંકરવામાટે નીસ ૂચનાઓપણબ્રિરટશર્ાઇનલેંગ્વેજમાંઉપલબ્જધ
ુ ગ
થશેઅનેW3C એક્ર્ેવર્બ્રબબ્રલટીધોરણોર્ાથેર્પ
ં ૂણસપણેસર્
ં તરહેશે.
maoM ek BaUla krI CoÑ huM SauM kÉMÆ
tmao kao[ BaUla krI haoya tao pNa Amao [cCISauM ko tmao Amanao tmaarI pUNa- krolaI
p`Snaavaila maaoklaaoº Ìpa krI KaoTa jvaaba vaaLuM KanauM pUropUÉM BarI dao Anao pCI
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kaLŸpUva-k saacaa jvaabanaa KanaamaaM KranaI inaSaanaI kraoº
maaraqaI maarI p`Snaavaila Kaovaa[ ga[ CoÂ tmao manao tonaI baIŸ nakla maaoklaI SakSaaoÆ
Amao jomaNao tomanaI p`Snaavaila paCI naqaI maaoklaavaI tovaa laaokaonao yaad kravavaa maaTo
baIŸ p`Snaavaila maaoklaISauM¸ tao Aa tmanao Aavata bao¹ek AzvaaiDyaamaaM maLI jvaI
jao[eº
SauM huM p`Snaavaila maara saaqaIÀima~ÀAnya kao[ vyai>nao Barvaa maaTo AapI SakuMÆ
naa¸ p~maaM jonauM naama AapvaamaaM AavaolauM Co tonaa AnauBavaao ivaSao p`Snaavaila pUCo Co¸
maaTo tmao p`Snaavaila BarvaamaaM madd la[ Sakao¸ pNa tmaaro tonao tmaara paotanaa
AnauBavaao ivaSao j pUrI krvaanaI Coº
SauM huM baIjaAao maaTo maoM jo epao[MTmaonT\sa laIQaI haoya tomanaa ivaSao jvaaba AapI
SakuMÆ
ુ શ્નનાએકજભાગમાં.
હા, પરં તપ્ર

પ્રશ્નાવબ્રલનામોટાભાગનાપ્રશ્નોપત્રપરનામધરાવતાવ્યક્ક્તનાઅનુભવવવશેપ ૂછે છે.

‘એપોઇન્ટમેન્ટલેવી’વવભાગમાંતમેબીજાલોકોમાટેલીધેલીઅપોઇન્ટમેન્ટમાટેપ ૂછે લાપ્રશ્નોનાજવાબમેળ
વીશકોછો.

SauM huM kao[nao p`Snaavaila BarvaamaaM madd krI SakuMÆ
ha¸ tonaao vaaMQaao naqaIº jao kao[ ima~ ko sagaanao p`Snaavaila BarvaamaaM tmaarI maddnaI
jÉr haoya tao tmao to AapI Sakaoº pNa jvaabaao maa~ tomanaa AnauBavaao ivaSao j haovaa
jao[eº
SauM huM kao[nao p`Snaavaila BarvaamaaM madd krvaa khI SakuMÆ
ha¸ tonaao vaaMQaao naqaIº jao tmanao p`Snaavaila BarvaamaaM maddnaI jÉr haoya tao tmao kao[
ima~ ko sagaanao madd krvaa khI Sakaoº pNa jvaabaao maa~ tmaara AnauBavaao j ivaSao
haovaa jao[eº
SauM maaro p~ paCao maaoklavaao pDSaoÆ
naa¸ tmaaro tmanao pUra paDvaamaaM Aavaola Tpala Kca- caUkvaola prbaIiDyaamaaM maa~
tmaarI pUrI krolaI p`Snaavaila j maaoklavaanaI rhoSaoº
maoM gayaa AzvaaiDyao À gayaa maihnao À qaaoDa samaya pholaa j maarI p`oi@Tsa badlaI¸ SauM
maaro tao pNa p`Snaavaila pUrI krvaI jao[eÆ
જોતમેપોતાનોGP આરોગ્યવવભાગનવેમ્બરથીબદલ્યોહોયતો, કૃપાકરી GP

આરોગ્યવવભાગવવશેપ્રશ્નોપ ૂછતાપહેલાતમારાનોંધાયેલાઆરોગ્યવવભાગવવશેનાપ્રશ્નોનાજવાબઆપો.
જોકે,

આરોગ્યવવભાગનાપ્રશ્નોમાટેકૃપાકરીવવચારોકેબીજીકોઈજગ્યાએતમેઆરોગ્યવવભાગનીઅપોઇન્ટમેન્ટ
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લીધીહતીકેકેમ. આકોઈપણઆરોગ્યવવભાગહોયશકેજેમકેGP આરોગ્યવવભાગઅથવાહબ્જર્.

maoM gayaa vaYa- drmyaana maara ŸpInaI maulaakat laIQaI naqaI¸ pNa manao p`Snaavaila
maaoklavaamaaM AavaI Coº SauM maaro to pUrI krvaI jao[eÆ
હા, જોતમેકોઈGP આરોગ્યવવભાગર્ાથેનામનોંધાવ્યુહં ોય - પછીભલેતમેતાજેતરમાંકોઈGP,
નર્સઅથવાબીજાકોઈહેલ્થકેરકમસચારીનીમુલાકાતનલીધીહોયતોપણતમારાજવાબોઅમારામાટેકીમતી
છે .

ર્વેમાંપ્રશ્નોછે જેપ ૂછે છેકેછેલ્લેક્યારે તમેકોઈઆરોગ્યવવભાગનીઅપોઇન્ટમેન્ટબનાવીહતીઅનેછેલ્લેક્યારે
આરોગ્યવવભાગનીઅપોઇન્ટમેન્ટલીધીહતી;

આઅમનેર્મજવામદદકરશેકેતમારોઅનુભવનવોછે કેનરહ.

huM maara ŸpI ³Da^@Tr´nao maLtaoÀmaLtI naqaI¸ maa~ p`o@TIsamaaMnaa nasa-nao j maLuM CuMº SauM
huM tao pNa Aa savao-xaNa BarI SakuMÆ
હા, તમેહજીપણપ્રશ્નાવબ્રલપ ૂણસકરીશકોછો. મોટાભાગનાપ્રશ્નોર્મગ્રપણેઆરોગ્યવવભાગવવશેછે,
એમાંGP, નર્સકેબીજાઆરોગ્યવવભાગનાકમસચારીઓનીઅપોઇન્ટમેન્ટલેવાનોર્માવેશકરે છે.

maaro tonao kyaaro maaoklavauM jrurI banao CoÆ
કૃપાકરીતમારીભરે લીપ્રશ્નાવબ્રલજેમબનેએમજલદીપાછીઆપોઅનેકૃપાકરીનોંધલોકેએઆતારીખપહેલા
કોઈપણહાલતમાંઅમારીપાર્ેપહોંચે:

31 maaca- 2021
manao maara p~ saaqao kao[ prbaIiDyauM Àp`Snaavaila maL\yaa naqaIÆ
jao AavauM qayauM haoya tao Amao idlagaIr CIeº TUMk samayamaaM Amao tmanao frI yaad
kravavaa maaTo ek p~ Anao saaqao p`SnaavailanaI nakla maaoklaISauM¸ maaTo Ìpa krI
tmanao savao-xaNa maLo %yaaro savao-xaNa pUÉM krSaao Anao Aapola prbaIDIyaa maa prt krSaao
Aqavaa¸ jao tmaarI pasao p`Snaavaila haoya¸ Anao tmao Amanao to vaholaa maaoklavaa maaMgata
hao¸ tao Ìpa krI p`Snaavailanao maa~ “FREEPOST GP PATIENT SURVEY” laKola
prbaIiDyaamaaM naaMKaoº Tpala iTikTnaI jÉr naqaIº
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vaobasaa[T prÀAa^nalaa[na pUÉM krvauMÁ
SauM huM savao-xaNanao Aaonalaa[na pUÉM krI SakuMÆ
tmao Aa savao-xaNanao Aaonalaa[na pUÉM krvaanaMu psaMd krao¸ tao www.gp-patient.co.uk
naI maulaakat laovaa ivanaMtI Anao savao-xaNanaI ilaMknao Anausarao. tmanao vapraSaktamaaTo pUCo %yaaro‚ tmaarao yauinaT pasavaD- saaqao‚ tmaarao saMdBa- naMbarÀvapraSakta-naama
daKla krvaao j$rI banaSao. saMdBa- naMbar Anao pasavaD- e p`Snaavailanaa p`qama pRYz
pr Capolaao Co. Aama CtaM‚ naaoMQa laovaa ivanaMtI ko ddI- dIz maa~ Aok j jvaaba
svaIkarI SakaSao.
savao-xaNa Aa^nalaa[na pUÉM krvaa maaTo jÉrI maarI laaoga [nanaI ivagataoÀ saMdBaKaovaa[ gayaao Coº SauM manao to frI maLI SakoÆ
“જો તમારાથી તમારી લોગ ઈન વવગતો ખોવાઈ ગઈ હોય, તો કૃપા કરીને તમારી વવનંતી ર્ાથે

GPPatientSurvey@ipsos.com ને ઇમેઇલ કરો અને અમે તમને આ અંગે પરત ઇમેઇલ
કરીશુ.ં આમાં કેટલાક રદવર્ોનો ર્મય લાગી શકે છે કારણ કે બધા ર્વે નંબર અને પાર્વડસ
સુરબ્રક્ષત રીતે રાખવામાં આવે છે .

વૈકલ્લ્પક રીતે, તમે આગલા રીમાઇન્ડર પત્ર અને પ્રશ્નાવબ્રલ પ્રાપ્ત ન કરો ત્યાં સુધી તમે રાહ

જોઈ શકો છો, જે ર્વે ભરે લ ન હોય તેવી દરે ક વ્યક્ક્તને મોકલવામાં આવશે. તમારો ર્વે નંબર
અને પાર્વડસ પ્રશ્નાવલીના પહેલા પેજ પર છાપવામાં આવશે.

savao-maaM Baaga laovaa maaTo j\yaaM maaobaa[la naMbasa- ]plabQa haoya %yaaM¸ To@sT maosaoŸsanao
rImaa[nDsa- trIko maaoklavaamaaM Aavao Co. drok To@sT maosaojmaaM ek ivaiSaYT ilaMk haoya Co¸
jomaaM tmaarI laaoga¹[na ivagatao Saamaola haoya Co. jo tmanao tmaara savao- naMbar Aqavaa pasavaD-nao
daKla kyaa- ivanaa Aaonalaa[na Baaga laovaanaI maMjUrI AapSao

manao Aa^nalaa[na savao-xaNa pUÉM krvaa maaTo yauJrnaomaÀ saMdBa- ËmaaMk @yaaMqaI maLI
SakSaoÆ
savao-xaNa Aa^nalaa[na pUÉM krvaa maaTo yauJrnaomaÀ saMdBa- ËmaaMk Anao pasavaDp`Snaavailanaa pholaa panao kmPyauTrnaa icah\navaaLa ivaBaagamaaM Capola Coº
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Baaga laovaaoÁ
manao p`Snaavaila koma naqaI maLIÆ huM to kovaI rIto maoLvaI SakuMÆ
p`Snaavaila [glaonDmaaM kao[ ŸpI saaqao naaoMQaayaolaa haoya tovaa laaokaomaaMqaI Aayaaojna
ivanaa psaMd krayaola laaokaonao maaoklavaamaaM AavaI rhI Coº NHS Englandએtomanaa naama
kao[ j Aayaaojna ivanaa enaecaesanaa kao[ ŸpI pasao naaoMQaayaolaa ddI-AaonaI
yaadImaaMqaI psaMd kyaa-M Coº Aa savao-xaNanaI Kra[ TkavaI raKvaa maaTo [Psaaosa maaorI
jomanao savao-xaNamaaM Baaga laovaa maaTo Aayaaojna ivanaa psaMd krvaamaaM Aavyaa naqaI¸ tovaa
laaokaonao p`Snaavaila maaoklaI Sako nahIMº
A%yaaro maarI kao[ ŸpI saaqao naaoMQaNaI qayaolaI naqaI¸ SauM maaro tao pNa p`Snaavaila pUrI
krvaI jao[eÆ
આર્વેએવાલોકોનેમોકલવામાંઆવીરહ્યોછે જેઓકોઈપણGP
આરોગ્યવવભાગમાંછેલ્લાછમરહનાથીનોંધાયેલાછે . તેથી,

જોતમેઆર્મયગાળાદરવમયાનનોંધાયેલાહો, પછીભલેહમણાનનોંધાયેલાહો,

તોપણતમેપ્રશ્નાવબ્રલભરીશકોછો. કૃપાકરીએર્મયગાળાદરવમયાન (અથવાએર્મયગાળાદરવમયાન)
તમેજેGP આરોગ્યવવભાગર્ાથેનોંધાયેલાહોતેઆરોગ્યવવભાગવવશેનાપ્રશ્નનોનાજવાબોઆપો. જોકે,

આરોગ્યવવભાગવવશેનાપ્રશ્નોમાટેકૃપાકરીકોઈપણઆરોગ્યવવભાગવવશેવવચારીશકોજયાંતમેઅપોઇન્ટમે
ન્ટલીધીહોય. આકોઈપણઆરોગ્યવવભાગહોઈશકેજેમકેGP આરોગ્યવવભાગકેહબ્જર્.

maoM halamaaM maara ŸpInaao saMpk- kyaao- naqaI¸ SauM maaro toma CtaM p`Snaavaila pUrI krvaI
jao[eÆ
હા, તમેહજીપણપ્રશ્નાવબ્રલપ ૂણસકરીશકોછો. જોતમનેપ્રશ્નલાગુપડતોનહોયતોકૃપાકરી‘લાગુનથી’
(જયાંર્ામેલહોય) પર્ંદકરોઅથવાખાલીરાખો.

અમેમાગસદશસનઆપતીસ ૂચનાઓપણર્ામેલકરીછે જેતમનેલાગુનપડતાપ્રશ્નોનાજવાબટાળવામદદકર
શે.

jao maaro Baaga naa laovaao haoya tao kaonao saMpk- krvaao jao[eÆ
Baaga laovaao saMpUNa-pNao svaOicCk Co, pNa Amao AaSaa raKIe CIe ko tmao Baaga
laoSaao karNa ko Aa Amanao tmao tmaara Da^@Tr pasao java Aqavaa tomanao faona krao
%yaarnaa tmaara AnauBavaao ivaSao EaoYz saMBava maaihtI AapSaoº
jao tmao Aa savao- ivaSao kaoš rImaa[nDsa- p`aPt krvaa maaMgata na haoya¸ tao Ìpa
krInao p`danakrolaa efÍIpaosT pribaDIyaamaaM ek KalaI p`SnaavalaI prt maaoklaao.
vaOkilpk $po¸ tmao [psaaosa maaorInaI savao- holplaašna pr efÍIfaona 0800 819 9140
³saaomavaarqaI SauËvaar savaaro 8 vaagyaa qaI saaMjnaa 9 vaagyaa sauQaIÂ Sainavaaro savaaro 10
vaagyaaqaI saaMjo 5 vaagyaa sauQaI´ pr saMpk- krI Sakao Cao Aqavaa
GPPatientSurvey@ipsos.com . pr Ipsos MORI nao [mao[la krI Sakao Cao.
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saamaanyaÁ
0800 vaaLa naMbar pr faona krvaanaao koTlaao Kca- Aavao CoÆ
yaUkonaa saamaanya laonDlaa[na faona prqaI 0800 vaaLa Toilafaona naMbar pr faona krvaanaao
kao[ Kca- laagatao naqaIº
[Psaaosa maaorI SauM CoÆ
[Psaaosa maaorI ek naaoMQaayaolaI Anao svatM~ savao-xaNa krnaarI saMsqaa Co Anao to maako-T
irsaca- saaosaayaTInaI naOitk Aacaar saMihtanauM caustpNao palana kro Coº [Psaaosa yaUko
Anao maaorI¸ jomanaa ivaSao tmao Alaga Alaga saaMBaL\yauM hSao¸ Aao@Taobar 2005maaM
ek~ qayaa Anao tomaaMqaI yaUkonaI baIŸ saaOqaI maaoTI saMSaaoQana ejnsaInauM inamaa-Na qayauMº
[Psaaosa maaorInao maanyatap`aPt maUlyaaMkna krnaar saMsqaa maako-iTMga @vaaoilaiT eSyaaornsa
³ema@yaue´ trfqaI navauM AaMtrraYT/Iya p`iËyaa QaaorNa ISO 20252 toma j maaihtInaI
saurxaa maaTonauM AaMtrraYT/Iya QaaorNa ISO 27001 AapvaamaaM AavyauM htuM¸ jo Aa baMnao
QaaorNaao maoLvanaar duinayaanaI p`qama ejnsaI Coº [Psaaosa maaorI ivaSao vaQau maaihtI
maoLvavaa maaTo Ìpa krInao www.ipsos-mori.com pr javaº
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ગોપનીયતાઅનેડેટાર્ંરક્ષણ:
આવવભાગનીમારહતીર્મજાવેછેકેઆર્ંશોધનમાટેઅમેતમારાવ્યક્ક્તગતડેટાનોઉપયોગકેવીરીતેઅ
નેશામાટેકરીરહ્યાછીએ,

તમારાઅવધકારોઅનેજોતમનેતમારાડેટાનાઉપયોગવવશેકોઈપ્રશ્નોઅથવાબ્રચિંતાહોયતોઅમારોર્ંપકસ
કેવીરીતેકરવો.

તમનેમારીસાંપકક મારિતીકેિીરીતેમળી?
Ipsos MORI તમનેઆપ્રશ્નાવબ્રલ NHS England વતીમોકલીરહ્ુછ
ં ે . GP ર્ાથેનોંધાયેલાદદીઓની
NHS સ ૂબ્રચમાંથીનામોયાદૃલ્છછકરીતેપર્ંદકરવામાંઆવ્યાહતા. NHS England

એતમારાવ્યક્ક્તગતડેટાનીમયાસરદતપ્રમાણમાંઆપ-લેકરીછે જેથીકરીને Ipsos MORI
તમનેઆર્ંશોધનમાંભાગલેવામાટેઆમંવત્રતકરીશકે . આડેટામાંશામેલછે :
•
•

તમારુંનામઅનેર્રનામુ ં

GP પ્રેક્ક્ટર્કોડઅને NHS નંબર

•

બ્રલિંગઅનેજન્મનોમરહનો/વર્સ

•

મોબાઇલ ટેબ્રલફોન નંબર (જો ઉપલબ્જધ હોય તો)

Ipsos MORI તમારીર્ંપકસ વવગતોગુપ્તરાખશેઅનેફક્તતમનેsavao-maaM Baaga laovaa tmanao
AamaM~Na Aapvaa maaToજતેનોઉપયોગકરશે. ર્વેક્ષણપ ૂણસથતા, Ipsos MORI
તમારીર્ંપકસ વવગતોનોસુરબ્રક્ષતરૂપેનાશકરશે. Ipsos MORI
પાર્ેકોઇનાસ્વાસ્્યવવશેનીકોઈપણમારહતીનથી.

મારાવ્યક્તતગતડેટાપરપ્રરિયાકરિામાટેનોતમારોકાનનીઆધારશછ
ાં ે ?
NHS ને GP પ્રેક્ક્ટર્અનેઅન્યસ્થાવનક NHS ર્ેવાઓસુધારવામાટેમદદકરવામાટે NHS England
આર્ંશોધનકરીરહ્ુછ
ં ે જેથીddI-naa p`itsaadnaa

jvaabamaaતેઓસ્થાવનકજરૂરરયાતોનેવધુર્ારીરીતેપ ૂણસકરીશકે. NHS ddI-Aao maaTonaI saovaaAao
caalau krvaa maaTo laaokaonao Saamaola krvaa tomanaI kanaUnaI frj Co ³ NHS Act 2006naI
klama 13Q U hozL´.
NHS England, GP Patient Surveyમાટેનાવ્યક્ક્તગતડેટાનીપ્રરિયાકરવામાટેનાડેટાવનયંત્રકછે ,
જેનોઅથસએછે કેતેઓપ્રરિયાર્ામાન્યમારહતીસુરક્ષાવનયમન (UK GDPR)

નુપાલનકરે
ં
છેતેનીખાતરીકરવામાટે જવાબદારછે . GP Patient Surveyમાટેકાયદે ર્રપ્રરિયામાટે
NHS England નોઆધારકલમ 6(1) (e) છે -
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“જાહેરરહતમાંઅથવાવનયંત્રણકતાસનેર્ોંપાયેલર્ત્તાવારઅવધકારનાઉપયોગમાંકરવામાંઆવેલકાયસ

નીકામગીરીમાટેપ્રરિયાકરવીજરૂરીછે ”. ivaSaoYa koTogarInaa vyai>gat DoTa ³joma ko Aaraogya¸

vaMSaIya Aqavaa vaMSaIya maUL Aqavaa jatIya AiBagama ivaSaonaa DoTa´ pr p`iËyaa krvaa maaTo
vaQaaranaI Sart pUrI krvaI j$rI Co¸ AaiT-kla 9(2)(h) “inavaark Aqavaa vyavasaaiyak dvaanaa
hotu maaTo p`ËIyaa¸ kma-caarInaI kaya-naI xamatanaa maUlyaaMkna¸ tbaIbaI inadana¸ ¸ Aaraogya
Aqavaa saamaaijk saMBaaL Aqavaa saarvaarnaI jaogavaaš Aqavaa Aaraogya Aqavaa saamaaijk
saMBaaL p`NaalaIAao Anao saovaaAaonaa saMcaalana maaTo j$rI Co.આનોઅથસએથયોકે NHS
England,
યોગ્યર્લામતીઉદ્ભવમાંહોયતોર્ંશોધનમાટેતમારાવવશેનાવ્યક્ક્તગતડેટાનોઉપયોગકરીશકેછે.
Ipsos MORI એડેટાપ્રોર્ેર્રછે કેજેર્વેક્ષણપહોંચાડવામાટે NHS England
નીસ ૂચનાઓપરકાયસકરે છે.
તમે NHS England નીગોપનીયતાસ ૂચના https://www.england.nhs.uk/contactus/privacy/privacy-notice/પરજોઈશકોછો.
ર્વેક્ષણમાંભાગલેવોએસ્વૈલ્છછકછે જોકે,

જોતમેભવવષ્યમાંભાગલેવામાંગતાનહોવતોકૃપાકરીનેતમેભાગલેવાનથીમાંગતાતેજણાવવાતમારો
ર્વેનબ
ં ર (પત્રનીટોચપરઅથવાપ્રશ્નાવલીનાઆગળનાભાગમાંછે),
GPPatientSurvey@ipsos.com નેમોકલો

શઆ
ાં સિેક્ષણમાાંરાષ્ટ્રીયડેટાઑપ્ટ-આઉટલાગકરિામાાંઆવ્્છ
ાં ે ?
ના. Department of Health and Social Care પુક્ષ્ટકરીછે કેરાષ્રીયડેટાઑપ્ટ-

આઉટત્યારે જલાગુપડેછેજયારે દદીનીગુપ્તમારહતીનોઉપયોગવ્યક્ક્તનીર્ંભાળવર્વાયનાઅન્યહેત ુ
ઓમાટેકરવામાંઆવેછે. દદીનીગોપનીયમારહતીમાં, વ્યક્ક્તવવશેલ્ક્લવનકલડેટા
(જેમકેકોઈપણપ્રાપ્તથયેલતબીબીક્સ્થવત, વપ્રક્સ્િપ્શનોઅથવાર્ંભાળ),

અનેવ્યક્ક્તગતવવશેનીકોઈપણમારહતીકેજેવ્યક્ક્તનાતબીબીરે કોડસ દ્વારાઍક્ર્ેર્કરવામાંઆવીહોય,
તેશામેલછે . GP Patient Survey

માંવસ્તીવવર્યકડેટાઅનેર્પ
ં કસ નીવવગતોનોઉપયોગકરવામાંઆવેછેજે GP

પ્રેક્ક્ટર્નાદદીનીનોંધણીનારે કોડસ માંથીલેવામાંઆવેછેઅનેર્વેક્ષણકરાયેલવ્યક્ક્તઓનેપર્ંદકરવા
અનેર્પ
ં કસ કરવામાટેર્પ
ં કસ કરીશકેછે.

આવ્યક્ક્તગતડેટાનેગોપનીયદદીનીમારહતીતરીકેવગીકૃતકરવામાંઆવીનથીકારણકેકોઈલ્ક્લવનક
લમારહતીનોઉપયોગઅથવાઍક્ર્ેર્કરવામાંઆવ્યુન
ં થી. જેમકે, GP Patient Survey
ું
માંરાષ્રીયડેટાઑપ્ટ-આઉટલાગુપડતનથી.

શત
ાં મનેમારાઆરોગ્યડેટાસધીપિોચમળીછે ?
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ના, બ્રબલકુલનહીં. Ipsos MORI નેફક્તતમારા GP પ્રેક્ક્ટર્કોડઅને NHS નંબર, નામ, saMpk--

ivagatao, મરહનોઅનેજન્મવર્સઅનેબ્રલિંગઆપવામાંઆવ્યુછ
ં ે .. NHS England એ Ipsos MORI
નેતમારાસ્વાસ્્યવવશેકોઈમારહતીઆપીનથી - આતમારાઅનેતમારા GP વછચેગપ્ુ તરહેછે.

Ipsos MORI નેતમારો NHS નંબરઆપવામાંઆવેછેજેથીજોતમેઅગાઉર્વેક્ષણમાંથીઑપ્ટ-

આઉટકયોહોયતોતેઓફરીથીતમારોર્ંપકસ કરશેનહીંતેનીખાતરીકરવામાટેતેઓતમનેઓળખીશકેત
મારીર્ંપકસ વવગતોનોઉપયોગર્વેક્ષણર્ંબવં ધતતમારોર્ંપકસ કરવામાટેકરવામાંઆવેછે, અને GP
કોડનોઉપયોગફક્ત GP પ્રેક્ક્ટર્નાજવાબોનેબ્રલિંકકરવામાટેકરવામાંઆવશે.

જન્મનોમરહનોઅનેવર્સઅનેજાવતનાવવશેનીમારહતીનોઉપયોગફક્તતેખાતરીકરવામાટેકરવામાંઆ
વશેકેઅનાવમકર્વેક્ષણડેટાશક્યતેટલીનજીકથીપ્રેક્ક્ટર્નીવસ્તીપ્રોફાઇલર્ાથેમળ
ે ખાયછે .

તમાrI saMpk- ivagataoકોનીસાથેશેરથયેલછે
Ipsos MORIર્વેક્ષણચલાવવામાટેઅમુકર્પ્લાયરર્ંસ્થાઓર્ાથેકામકરીરહ્યોછે ,

અનેતેહત
ે ુમાટે આર્પ્લાયરર્ંસ્થાઓનેતમાrI saMpk- ivagataoજાહેરકરવાનીજરૂરરહેશે.
આર્પ્લાયરર્ંસ્થાઓમાંશામેલછે :
o
o
o

Adare SEC; પત્રોઅનેપ્રશ્નાવબ્રલછાપવા

Text Local; ટે ક્સ્ટર્ંદેશરીમાઇન્ડરનુવવતરણ
ં

Whistl and Royal Mail; વવતરણઅનેપોસ્ટેજ

ુ ગ
આર્પ્લાયરર્ામાન્યડેટાર્ંરક્ષણવનયમનનેમાન્યઅનેસર્
ં તછે .

કક
ૂ ીઝ
કેટલાકઓનલાઇનર્વે 'કૂકીઝ' નાઉપયોગદ્વારામારહતીએકવત્રતકરે છે.
તમારાકોમ્પ્યુટરપરર્ંગ્રરહતત્યાંનાનીફાઈલછે .

આફાઇલોનોઉપયોગશક્યતેટલાઓછાપ્રમાણમાંઅનેમાત્રગુણવત્તાવનયંત્રણ,
માન્યતાઅનેવધુમહત્ત્વનુ,ં

તમેપહેલાથીજપ ૂણસકરે લઓબ્રલનર્વેમાટેતમનેરરમાઇન્ડર્સમોકલતાઅટકાવવામાટેઉપયોગમાંલેવા
યછે . તમારાકમ્પ્યુટરપરિાઉઝરર્ેરટિંગ્ર્નેર્માયોજજતકરીનેતમારામાટે 'કૂકીઝ'
દૂ રકરવુઅ
ં થવાતેનોઉપયોગરોકવોશક્યછે .

Ipsos MORI
પણતમારાકમ્પ્યુટરનોઉપયોગકરીરહેલાર્ોફ્ટવેરનેઅનુરૂપફોમસમાંર્વેક્ષણનીપ્રશ્નાવલીવવતરરતક
રવામાંઆવીછે તેનીખાતરીકરવામાટેઆપમેળેતમારીઓપરે રટિંગવર્સ્ટમવવશેમારહતીમેળવશે,
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ર્ેરટિંગ્ર્અનેIPર્રનામાર્રહતિાઉઝરનાપ્રકારબતાવશે. Ipsos MORI
તમારાકમ્પ્યુટરથીકોઈપણઅન્યમારહતીમેળવતાનથી.

મારાજિાબોનશ
ાં થ
ાં ાયછે ?/ શમ
ાં ારાડૉકટરઆસિેક્ષણનામારાજિાબોજોશે?
તમારાજવાબોઅન્યલોકોનાજવાબોર્ાથેમ ૂકવામાંઆવ્યાછે અનેતમારાનામ, saMpk- ivagataoઅથવા
NHS નંબરર્ાથેજોડાયેલાનથી. તમારાજવાબો Ipsos MORI દ્વારાઅને NHS England
નામાન્યસ્ટાફઅનેર્શ
ં ોધકોદ્વારાગોપનીયરાખવામાંઆવશે.

પ્રકાવશતથતાકોઈપણપરરણામોમાંકોઈતમનેઓળખવામાંર્મથસહશેનહીં.
તમારાજવાબોતમારાડૉકટરઅથવા GP પ્રેક્ક્ટર્નેપાછામોકલવામાંઆવતાનથી. NHS England
વતી Ipsos MORI,

આવેબર્ાઇટપરતમારીપ્રેક્ક્ટર્નાઅન્યપ્રવતર્ાદર્ાથેતેમનેઅજ્ઞાતરૂપેપ્રકાવશતકરશે: https://gppatient.co.uk/surveysandreports
NHS England
નામાન્યસ્ટાફઅનેસશ
ાં ોધનકારોકોણછે અનેતેઓતારણોનોઉપયોગકેિીરીતેકરીશકેછે?
વ્યક્ક્તગતદદીસ્તરે ર્વેક્ષણડેટાનોઉપયોગકરવામાટેર્ક્ષમથવામાટે , NHS England
અનેઅન્યર્ંસ્થાઓદ્વારાકાયસરતતમામસ્રોતર્ંશોધનકારોએપરવાનગીમાટેઅરજીકરવીઆવશ્યકછે .
દરે કએલ્પ્લકેશનનેર્ખતમંજૂરીપ્રરિયામાંથીપર્ારથવુઆવશ્યકછે
ં
,
જેકાયસકરવામાંઆવશેતેનોઉલ્લેખકરશે,

એકકરારર્ાથેકેકોઈપણપ્રકાશનફક્તર્ંપ ૂણસઅનામીડેટાનોર્ંદભસલેશે.
અન્યબધાવપરાશકતાસઓફક્તરાષ્રીય, CCG

અથવાપ્રેક્ક્ટર્સ્તરપરઅનામીડેટાનેઍક્ર્ેર્કરીશકેછે.

મારોવ્યક્તતગતડેટાક્ાાંરાખિામાાંઆિશેઅનેતેનીપ્રરિયાકરિામાાંઆિશે?
આર્વેક્ષણમાટેવપરાયેલઅનેએકવત્રતકરે લાતમારાતમામવ્યક્ક્તગતડેટા Ipsos MORI
દ્વારાયુનાઇટે ડરકિંગડમનાડેટાર્ેન્ટરઅનેર્વસરોમાંર્ગ્ર
ં રહતકરવામાંઆવશે.

તમેમારીવ્યક્તતગતમારિતીસલામતછે તેનીખાતરીકેિીરીતેકરશો?
Ipsos MORI તેનીમારહતીસુરક્ષાજવાબદારીઓનેગભ
ં ીરતાથીલેછેઅનેતમારીમારહતીખોટ,

ચોરીઅથવાદુરૂપયોગથીસુરબ્રક્ષતછે તેનીખાતરીકરવામાટે વવવવધર્ાવચેતીઓનેલાગુકરે છે.
સુરક્ષાર્ાવચેતીઓમાંકાયાસલયોનીયોગ્યભૌવતકસુરક્ષાઅનેકમ્પ્યુટરવર્સ્ટમોનીવનયંવત્રતઅનેમયાસરદ
તઍક્ર્ેર્નોર્માવેશથાયછે .
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વ્યક્ક્તગતમારહતીસુરબ્રક્ષતરૂપેર્ગ્ર
ં રહતથાયછે અનેપ્રોજેક્ટમાંર્ીધાર્ંકળાયેલાકમસચારીઓદ્વારાજજો
ઇશકાયતેમાટેકડકપગલાંલેવામાંઆવ્યાછે .

Ipsos MORI
તેનીમારહતીસુરક્ષાવનયંત્રણઅનેકાયસકારીપદ્ધવતઓનુવનયવમતઆંતરરકઅને
ં
બાહ્યઓરડટકરાવેછે,
અનેમારહતીસુરક્ષામાટે નાઆંતરરાષ્રીયધોરણ, ISO 27001 માંમાન્યતાપ્રાપ્તછે .
પ્રશ્નોનાતમારાવ્યક્ક્તગતજવાબોતમારાનામ, saMpk- ivagataoઅથવા NHS

નંબરર્ાથેજોડાયેલાનથી. Ipsos MORI, અને NHS England નામાન્યસ્ટાફઅનેર્શ
ં ોધનકારો,

વ્યક્ક્તગતજવાબોનેગોપનીયમાનેછેઅનેર્ામાન્યડેટાર્ંરક્ષણવનયમનનાતમામપાર્ાઓઅનેજોગ

વાઈઓઅનેસરુ બ્રક્ષતર્ંગ્રહમાટેનીઆવશ્યકતાઓર્રહતનાતમામઅન્યર્ંબવં ધતકાયદાઓનુપાલનક
ં
રે છે.

Ipsos MORI કેટલોસમયમારોઅંગતડેટાઅનેઓળખીશકાયતેિાજિાબોજાળિીરાખશે?
Ipsos MORI
ફક્તતમારાડેટાનેએવીરીતેજાળવીરાખશેકેજેતમનેર્શ
ં ોધનપ્રોજેક્ટઅનેતારણોનેટેકોઆપવામાટેજ
ુ ીઓળખીશકે. પ્રેક્ક્ટર્માં,
રૂરીહોયત્યાંસધ

આનોઅથસએછે કેએકવારજયારે અમેઅનામીર્ંશોધનતારણોનેર્ત
ં ોર્કારકરીતેજાણકરીશુ,ં
ત્યારે તમારાવ્યક્ક્તગત,

ઓળખાણઆપતાડેટાઅનેઅમારાર્પ્લાયર્સનાડેટાનેઅમારીવર્સ્ટમમાંથીઅમેસરુ બ્રક્ષતરીતેદૂરકરીશુ ં
આ અભ્યાર્ માટે , અમે ર્પ્ટેમ્બર 2021 સુધીમાં અમારા વર્સ્ટમ્ર્માંથી તમારા વ્યક્ક્તગત
ડેટાને સુરબ્રક્ષત રૂપે દૂ ર કરીશુ.ં

મારાડૉતટરઆસિેક્ષણમાાંકેિીરીતેશામેલછે ?
ઇંગ્લેન્ડમાં GP ર્ાથેનોંધાયેલાલોકોનીયાદસ લ્છછકપર્ંદગીમારફતપ્રશ્નાવબ્રલમોકલવામાંઆવીરહીછે ,
અનેતમારુંનામ NHS England દ્વારાલેવામાંઆવેલા GP

ર્ાથેનોંધાયેલદદીઓનીસ ૂબ્રચમાંથીયાદસ લ્છછકરીતેપર્ંદકરવામાંઆવ્યુહં ત.ું
GP પ્રેક્ક્ટર્નેજાણહોવીજોઈએકેર્વેક્ષણથઈરહ્યોછે . ર્વેક્ષણપ ૂણસથયાપછી,
તેમનીપાર્ેઆવેબર્ાઇટ https://gp-patient.co.uk/surveysandreports

દ્વારાઉપલબ્જધતેમનીપ્રેક્ક્ટર્માટેઅનાવમક, આંકડાકીયપરરણામોસુધીનીપહોંચહશે,
પરં ત ુવ્યક્ક્તગતજવાબોસુધીપહોંચનહીંહોય.

શસ
ાં િેક્ષણનેનૈવતકમાંજૂરીમળીછે ?
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ું વેક્ષણશરૂકરતાપહેલા, Ipsos MORI એ Central Office for Research Ethics
2007 માંપહેલર્
Committee (COREC) નીર્લાહલીધીહતીઅનેર્લાહઆપવામાંઆવીહતીકેઆર્વેક્ષણ
‘શુદ્ધર્ંશોધન’ કરતાં ‘ર્ેવામ ૂલ્યાંકન’ છે – તેમનાદદીઓમાટે GP
દ્વારાપ ૂરીપાડવામાંઆવતીર્ેવાનુમ
ં ૂલ્યાંકનકરવામાટે . પરરણામે,

આર્વેક્ષણમાંઔપચારરકતબીબીર્ંશોધનમાટે નૈવતકમંજૂરીનીજરૂરહોતીનથી. જોકે, Ipsos MORI
Market Research Societyનાર્ંશોધનનીવતશાસ્ત્રનાકોડનુર્ખતપાલનકરે
ં
છે,

અનેપ ૂરીપાડવામાંઆવેલદદીનીવવગતોઆર્વેનાહેતવુ ર્વાયઅન્યકંઈપણમાટેઉપયોગમાંલેવામાં
આવતીનથી.

UK સામાન્યડેટાસાંરક્ષણવનયમન (GDPR)
UK GDPR માંઘણાબધાઅવધકારોશામેલછે , તેમછતાં,
હટાવવાઅનેડેટાપોટે બીલીટીનાઅવધકારર્હીત,

આબધાલાગુપડતાનથીજયાંપ્રરિયામાટે નોકાન ૂનીઆધારએજાહેરકાયસછે.
ર્પ્ટેમ્બર 2021 સુધીમાં, તે કાઢી નાખવામાં આવે ત્યારે , Ipsos MORI દ્વારા ધારણ કરે લા

કોઈપણ વ્યક્ક્તગત ડેટાને એક્ર્ેર્ કરવાની વવનંતી કરવાનો તમને અવધકાર છે . રરપોરટિંગ (6
એવપ્રલ 2021) માટે ડેટાની પ્રરિયા કરવામાં આવે તે પહેલાં તમે કોઈપણ ર્મયે કોઈપણ
ર્મયે, તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટા અથવા ર્વેના જવાબોની પ્રરિયા પર તમારી ર્ંમવત અને
વાંધો ઉઠાવી શકો છો.
NHS England
ર્ામાન્યરીતેએકમરહનાનીઅંદરતમારાઅવધકારોનાર્ંબધ
ં માંજવાબઆપવોજોઈએ,
જોકેતેમાંકેટલાકઅપવાદોછે . NHS

Englandનીગોપનીયતાસ ૂચનાતમારાઅવધકારોઅનેતેનોઉપયોગકેવીરીતેકરવોતેર્મજાવેછે.
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
જોતમનેતમારાવ્યક્ક્તગતડેટાપરપરઅમેજેરીતેપ્રરિયાકરીએછીએતેનાવવશેકોઈબ્રચિંતાહોય,

તોતમને Information Commissioner’s Office (ICO) માંફરરયાદનોંધાવવાનોઅવધકારછે .
તમેમારહતીકવમશનરનીઑરફર્નોર્ંપકસ કેવીરીતેકરવોતેબાબતે

https://ico.org.uk/global/contact-us/ પરઅથવાઇમેઇલમોકલીને: casework@ico.org.uk
વવગતોમેળવીશકોછો.

આસિેઅને/અથિામારાવ્યક્તતગતડેટાવિશેહાં Ipsos MORI અને NHS England
નોસાંપકક કેિીરીતેકરીશકાં ?
Ipsos MORIનોસાંપકક કરો:
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જોતમનેઆર્ંશોધનવવશેકોઈપ્રશ્નોહોય, તોકૃપાકરીનેર્શ
ં ોધનટીમનોર્ંપકસ કરો.
તેમનોર્ંપકસ આદ્વારાકરીશકાયછે :

ઇમેઇલ: GPPatientSurvey@ipsos.com
પોસ્ટ:
The GPPS Team - Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
અમારીગોપનીયતાસ ૂચનાવવશે,

ડેટાર્ંરક્ષણનાકાયદાઓનુપાલનઅથવાઅમે
ં
તમારાવવશેરાખેલીમારહતીવવશેજોતમનેકોઈપ્રશ્નોહોય
અથવાવધુમારહતીનીજરૂરહોય, તોકૃપાકરીનેઅમારાપાલનવવભાગનોર્ંપકસ કરો.
તેમનોર્ંપકસ આદ્વારાકરીશકાયછે :

ઈમેલનીવવર્યપંક્ક્તમાં “20-066337-01 GPPS” ર્ાથે compliance@ipsos.com
પરઈમેલકરો
પોસ્ટ:
Ref: 20-066337-01 GPPS
Compliance Department
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
NHS England નોસાંપકક કરો:
ઇમેઇલ: england.contactus@nhs.net
ટેબ્રલફોન: 0300 311 22 33
પોસ્ટ:
NHS England
PO Box 16738
Redditch
B97 9PT
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