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NHS ને મદદ કરવાની તમારી તક

હું તમને GP Patient Survey માં ભાગ લેર્વાનુ ં જણાર્વર્વા લખી રહી છં. આ સર્વેક્ષણ Ipsos MORI દ્વારા
NHS England ર્વતી હાથ ધરાઇ રહ્યો છે . દર ર્વર્ષે લગભગ 1 મમલલયન લોકો સર્વેક્ષણમાં ભાગ લઇને
અમને મદદ કરે છે .
તમારા વવસ્તારમાાં GP અને સ્વાસ્્ય સેવાઓ સુધારવી
સર્વેક્ષણ તમારી GP પ્રેક્ટીસ અને અન્ય સ્થામનક NHS સેર્વાઓના તમારા અનુભર્વો અંગે પ ૂછે છે , અને તેમાં
તમારા મર્વશે તથા તમારા એકંદર સ્ર્વાસ્્ય અંગેના પ્રશ્નોનો સમાર્વેશ થાય છે . અમને મળે લા જર્વાબો તમને
તથા તમારા કુ ટુંબ જેર્વા લોકો માટે સ્થામનક સ્ર્વાસ્્ય સેર્વાઓને સુધારર્વામાં NHS ને મદદ કરે છે . છે લ્લા
બાર મહહનામાં GP પ્રેક્ટીસીસે COVID-19 રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા ફેરફારો કયાડ હતા. પહરણામે, તે
હંમેશા ર્વધારે મહત્ર્વનુ ં છે કે અમે તમારી સ્થામનક NHS સેર્વાના તમારા અનુભર્વો મર્વશે સાંભળીએ. તમે
તાજેતરમાં તમારી GP પ્રેક્ટીસની મુલાકાત લીધી ન હોય, અથર્વા તમે અગાઉ પ્રશ્નાર્વલલ ભરી હોય કૃપા
કરીને પ ૂરી પાર્ર્વામાં આર્વેલ પ્રશ્નાર્વલી ભરીને અથર્વા ઓનલાઈન જઇને ભાગ લો. ઓનલાઈન ભાગ લેર્વો
એ NHS માટે સસ્્ું હોય છે .
પ્રશ્નાર્વલી ભરો અને પ ૂરા પાર્ેલ એન્ર્વેલોપમાં પાછી મોકલો. તે મફત છે - તમારે સ્ટેમ્પ ચોંટાર્ર્વાની જરૂર
નથી. અથર્વા ઓનલાઇન ભાગ લો. www.gpsurvey.net/login પર જાઓ અને નીચેની લોલગન મર્વગતોનો
ઉપયોગ કરો:
સર્વેક્ષણ નંબર: 1234567890

ઓનલાઇન પાસર્વર્ડ : AAAAA

તેમાં 15 મમમનટથી ઓછો સમય લાગર્વો જોઈએ
તમે શક્ય બને તેટલું જલ્દીથી સર્વેક્ષણ ભરીને NHS England ખાતે મદદ કરી શકો છો. એ રીતે અમારે
તમને કોઇપણ રીમાઇન્ર્સડ મોકલર્વાની જરૂર નહીં રહે.
તમારી માહિતીને ગોપનીય તરીકે ગણવામાાં આવશે
આગામી પ ૃષ્ઠ પર સર્વેક્ષણ અને ગોપનીયતા અંગે ર્વધુ માહહતી છે . જો તમને ર્વધુ પ્રશ્નો હોય અથર્વા
પ્રશ્નાર્વલલ ભરર્વામાં મદદની જરૂર હોય, તો મુખ્ય ર્વેબસાઈટ www.gp-patient.co.uk ની મુલાકાત લો.
અથર્વા તમે Ipsos MORI ને ફ્રીફોન 0800 819 9140 (સોમર્વારથી શુક્રર્વાર, સર્વારના 8 ર્વાગ્યાથી રાતના 9
ર્વાગ્યા સુધી; શમનર્વારે , સર્વારના 10 ર્વાગ્યા થી સાંજના 5 ર્વાગ્યા સુધી) પર કોલ કરી શકો છો.
NHS ને મદદ કરર્વા તમારો થોર્ો સમય આપર્વા બદલ આપનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર

આપની સ્નેહાધીન

Neil Churchill
Director of Patient Experience
NHS England

કૃપા કરીને પ ૃષ્ઠ ફેરવો



આ સવેનો અમલ તમે શા માટે કરી રહ્યા છો?
આ સર્વેક્ષણ NHSને GP સર્જરી અને અન્ય સ્થામનક NHS સેર્વાઓ સુધારર્વામાં મદદ કરશે જેથી તેઓ તમારી
જરૂહરયાતોને ર્વધુ સારી રીતે પ ૂરી કરી શકે. www.gp-patient.co.uk ર્વેબસાઈટની મુલાકાત દ્વારા, તમે તમારા સ્થામનક

GP સર્જરીના પહરણામો સહહત, પાછલા સર્વેક્ષણ પરથી તમામ પહરણામો જોઈ શકો છો.
તમને મારી સાંપકક વવગતો કેવી રીતે મળી?
GP સાથે નોંધાયેલા દદીઓની NHS સ ૂલચમાંથી તમારું નામ યાદૃ ચ્છછક રીતે પસંદ કરર્વામાં આવયુ ં હ્ુ.ં General Data
Protection Regulation અને Data Protection Act 2018 અંતગડત, અમે NHS England ખાતે (એક ‘ર્ેટા મનયંત્રક'

તરીકે) તમારા મર્વશેની જે માહહતી ધરાર્વીએ છીએ તેના માટે જર્વાબદાર છીએ. Ipsos MORI સર્વેક્ષણ હાથ ધરર્વા માટે
અમારા ર્વતી કાયડ કરતા 'ર્ેટા પ્રોસેસર' છે .

Ipsos MORI તમારા નામ, સરનામુ,ં મોબાઇલ નંબર અને NHS નંબર ગુપ્ત રાખશે અને ફક્ત તમને આ સર્વેક્ષણ
મોકલર્વા માટે જ તેનો ઉપયોગ કરશે. Ipsos MORI ને તમારા સ્ર્વાસ્્ય મર્વશેની કોઈપણ માહહતી આપર્વામાં આર્વી

નથી. તમે તમારા મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને GP_Survey તરફથી ટેક્સ્ટ સંદેશ રીમાઇન્ર્ર પણ મેળર્વી
શકો છો. આમાં ઓનલાઇન ભાગ લેર્વા માટે આમંમત્રત કરતી એક અનન્ય લલિંક શામેલ હશે - તમારે તમારી

લોગ-ઇન મર્વગતો દાખલ કરર્વાની જરૂર રહેશે નહીં.સર્વેક્ષણ પ ૂણડ થતા, Ipsos MORI તમારી સંપકડ મર્વગતોનો નાશ
કરશે.

NHS England ની ગોપનીયતા સ ૂચના તમે કેર્વી રીતે સંપકડ કરી શકો છો અને તમારી માહહતીનો ઉપયોગ કેર્વી રીતે
થાય છે તે મર્વશે તમારા અમધકારો સમજાર્વે છે . તમે સ ૂચનાને www.england.nhs.uk/contact-us/privacynotice પર જોઈ શકો છો.
મારા જવાબોનુાં શુાં થશે?
તમારા GP પ્રેક્ક્ટસ અને સ્થામનક ક્ષેત્ર માટે પહરણામો પ્રદાન કરર્વા અને રાષ્રીય પહરણામો બનાર્વર્વા માટે અન્ય

લોકોના જર્વાબો સાથે તમારા જર્વાબોને એકસાથે મ ૂકર્વામાં આર્વે છે . તેને તમારું નામ, સરનામુ,ં મોબાઇલ નંબર કે

NHS નંબર સાથે જોર્ર્વામાં આર્વતા નથી. તમારા જર્વાબો Ipsos MORI દ્વારા અને NHS England ના માન્ય સ્ટાફ
અને સંશોધકો દ્વારા ગોપનીય રાખર્વામાં આર્વશે. પ્રકામશત થયેલા કોઈપણ પહરણામોમાં તમને કોઈ ઓળખી શકશે
નહીં. ર્વધુ માહહતી માટે www.gp-patient.co.uk/confidentiality પર જાઓ.

આ પત્રના આગળના ભાગ પરના સવેક્ષણ નાંબરનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાાં આવે છે ?
Ipsos MORI આ સર્વેક્ષણ નંબરનો ઉપયોગ કોણે સર્વેક્ષણ માટે પ્રમતહક્રયા આપી છે તે જાણર્વા (જેથી કરી તેઓ જે
લોકોએ પ્રમતહક્રયા નથી આપી તેમને સ્મ ૃમત પત્રો મોકલી શકે) અને જર્વાબોને GP પ્રેક્ટીસ સાથે જોર્ર્વા કરે છે .
સર્વેક્ષણ નંબર તમારા NHS નંબર સાથે જોર્ર્વામાં નહીં આર્વે.

સર્વેક્ષણમાં ભાગ લેર્વો સ્ર્વેચ્છછક છે . જો તમે આ સર્વેક્ષણ મર્વશે કોઇપણ સ્મ ૃમત પત્ર મેળર્વર્વા ન માંગતા હોર્વ, તો કૃપા
કરી અમને પ ૂરા પાર્ેલ એન્ર્વેલોપમાં પ્રશ્નોત્તરી ખાલી પાછી મોકલી આપો અથર્વા Ipsos MORI ને ફ્રી ફોન 0800
819 9140 પર સંપકડ કરો.

શુાં આ પ્રશ્નોત્તરી ભરવામાાં કોઈ મારી મદદ કરી શકે?
હા, તે ઠીક છે . તમે મદદ માટે અમારી ટીમનો સંપકડ કરી શકો અથર્વા મમત્ર કે સંબધ
ં ીને પ ૂછી શકો છો, પણ સુમનમિત
કરો કે જર્વાબો માત્ર તમારા પોતાના અનુભર્વો મર્વશે જ હોય.

જો તમને પ્રશ્નોત્તરીની નકલ મોટી વપ્રન્ટ અથવા બ્રેઇલમાાં જોઈતી િોય તો, ફ્રી
ફોન 0800 819 9140 પર કોલ કરો.

