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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. 
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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. 

0  

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। 
 

1
2
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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?< 
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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-ਸੁੰਭਾਲ 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 ਿਰਿ ੇਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ ਰਤ ਕਵੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੁੁੰਚ 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'. 
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;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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ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਡੇਿਾ ਸੁਰੱਦਖਆ 

ਇਸ ਭਾਗ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦ ੇਤਰੀਿ ੇਅਤੇ ਿਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੁੰ  ਲੈ ਿੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਸਾਨ ੁੰ  ਸੁੰਪਰਿ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰ ੇਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਦਿਵੇਂ ਦਮਲੇ? 

Ipsos MORI ਤੁਹਾਨ ੁੰ  NHS England ਵੱਲੋਂ  ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਇੱਿ GP ਦ ੇਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਮਰੀ ਾਂ ਦੀ 
NHS ਸ ਚੀ ਕਵੱਚੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ। NHS England ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦ ੇਿੁਝ ਕਹੱਸੇ ਨ ੁੰ  ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Ipsos MORI ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਖੋਜ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਿ।ੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:  

o ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ 
o GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੋਡ ਅਤੇ NHS ਨੁੰ ਬਰ 

o ਕਲੁੰ ਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ 

Ipsos MORI ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਹੀ ਵਾਿ  ਸੁੰਪਰਿ ਵੇਰਵ ੇਰੱਖੇਗੀ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੁੰ ਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਅਤੇ ਪ ਰੀ ਜਨਮ 
ਤਰੀਿ। ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੁੰ ਦ ੇਟਿੈਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਮਾਈਡਂਰ ਕਮਲ ਸਿਦੇ 
ਹਨ। NHS England ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੁੰ  ਸਮਝਣ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਇਹ ਮਰੀ ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਤਰ ਿਰਨ 
ਦਾ ਕਬਹਤਰ ਢੁੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਪਰਿ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਆਂ 
ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਰੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਇੱਿ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ipsos MORI ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਪਰਿ 

ਵੇਰਕਵਆਂ ਨ ੁੰ  ਨਸ਼ਟ ਿਰ ਦੇਵੇਗੀ। Ipsos MORI ਿੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਿਨੰੂਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ੇਦਨਿੱਿੀ ਡੇਿਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹ ੇਹੋ? 

NHS England ਇਹ ਖੋਜ NHS ਦੀ GP ਿਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ 

ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨਿ  ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਬਹਤਰ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਪ ਰਾ ਿਰਨ। 

NHS England GP Patient Survey ਦ ੇਲਈ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਕਨਯੁੰਤਰਿ ਹੈ, ਕਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੀ 
ਹੋਵ।ੇ NHS England ਵੱਲੋਂ  GP Patient Survey ਲਈ ਿਨ ੁੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਇ  ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਿਲ 6(1) (e) - 

“ਜਨਕਹਤ ਲਈ ਜਾਂ ਕਨਯੁੰਤਰਿ ਕਵੱਚ ਕਨਕਹਤ ਿਨ ੁੰ ਨੀ ਅਕਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਿੀਤੇ ਿਾਰਜ ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਲਾ ਮੀ ਹੈ”। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ NHS England ਉਕਚਤ ਰੱਕਖਆ ਪਰਬੁੰ ਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਬਰਿਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਿੋਲ 

ਮੌਜ ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। Ipsos MORI ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੁੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਾਉਣ ਲਈ NHS 

England ਦ ੇਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਿੁੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਡੇਟਾ ਪਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ NHS England ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸ ਚਨਾ https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/ 

'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ। 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
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ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ ਕਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ 
ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਇਸ ਕਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਿਾ  ਾਹਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 
ਸਰਵੇਖਣ ਨੁੰ ਬਰ (ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਪੱਤਰ 'ਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਮ ਹਰੇ ਕਪਆ ਕਮਲ ਜਾਵੇਗਾ) 
gppatientsurvey@ipsos.com 'ਤੇ ਭੇਜੋ। 

ਿੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਿਾ ਆਪਿ-ਆਉਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿ ੇਹਨ? 

ਨਹੀਂ। Department of Health and Social Care ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਆਪਟ-ਆਉਟ ਕਸਰਫ ਉਦੋਂ ਲਾਗ  
ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀ  ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਅਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 
ਹੋਵ।ੇ ਮਰੀ  ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਵੱਚ ਕਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲੀਕਨਿਲ ਡੇਟਾ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਿਲ ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ, ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ), ਅਤੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇਮੈਡੀਿਲ ਕਰਿਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਵਅਿਤੀ ਬਾਰੇ 

ਿੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। GP Patient Survey ਸਰਵੇਖਣ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁੰਪਰਿ 

ਿਰਨ ਲਈ GP ਿਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਮਰੀ  ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਰਡ ਕਵੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਨਸੁੰ ਕਖਅਿੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁੰਪਰਿ ਵੇਰਕਵਆਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਮਰੀ  ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਿਲੀਕਨਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਿ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾ ਆਪਟ-ਆਉਟ GP 

Patient Survey 'ਤ ੇਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦਾ। 

ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰ ੇਦਸਹਤ ਡਿੇਾ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ, ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ। Ipsos MORI ਨ ੁੰ  ਕਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੋਡ ਅਤੇ NHS ਨੁੰ ਬਰ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 
ਸਾਲ, ਅਤੇ ਕਲੁੰ ਗ ਬਾਰੇ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ। Ipsos MORI ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਹੀ ਵਾਿ  ਸੁੰਪਰਿ ਵੇਰਵ ੇਰੱਖੇਗੀ (ਮੋਬਾਈਲ ਨੁੰ ਬਰ 

ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ)। NHS England ਨੇ Ipsos MORI ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਹੈ – ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ GP ਦ ੇਕਵਚਿਾਰ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ। 

Ipsos MORI ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ NHS ਨੁੰ ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਟ-ਆਉਟ 

ਿੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਣ ਿਰ ਸਿਣ ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੰਪਰਿ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੁੰਪਰਿ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਸੁੰਬੁੰ ਿ ਕਵੱਚ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੋਡ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  GP ਿਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਨਮ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਲੁੰ ਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਕਜੁੰ ਨਾ ਸੁੰਭਵ ਹੋ ਸਿ ੇਓਨੀ ਿਰੀਬੀ ਨਾਲ ਅਕਭਆਸ ਅਿੀਨ ਜਨਸੁੰ ਕਖਆ ਦੀ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਦਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ 

Ipsos MORI ਸਰਵੇਖਣ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿੁਝ ਸਪਲਾਇਰ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਿੁੰਮ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨ ੁੰ  
ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਰਨ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨ ੁੰ  ਨਾ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਇਲਰ 

ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

o Adare SEC; ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਕਪਰੁੰ ਟ ਿਰਨਾ 
o Text Local; ਟੈਿਸਟ ਸੁਨੇਕਹਆਂ ਦ ੇਕਰਮਾਈਡਂਰ ਵੁੰਡਣਾ 

mailto:gppatientsurvey@ipsos.com


 

12 
GPPS Y14 Website FAQs – Punjabi - Public 

o Whistl ਅਤੇ Royal Mail; ਕਵਤਰਨ ਅਤੇ ਡਾਿ 

ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਮਾਨਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

ਿੁਿੀਜ਼ 

ਿੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 'ਿੁਿੀ ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਤਰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁੰ ਕਪਊਟਰ 'ਤ ੇਸਟੋਰ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿੋਟੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਜੁੰ ਨੀ ਹੋ ਸਿ ੇਸੀਕਮਤ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਿਵਾਕਲਟੀ 
ਿੁੰਟਰੋਲ, ਪਰਮਾਕਣਿਤਾ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ  ਰ ਰੀ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਅਕਜਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਪ ਰਾ ਿਰ ਚੁੱ ਿ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 'ਿੁਿੀ ' ਨ ੁੰ  ਕਡਲੀਟ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੁੰ ਕਪਊਟਰ 

ਦੀਆਂ ਬਰਾਊ ਰ ਸੈਕਟੁੰਗਾਂ ਨ ੁੰ  ਐਡਜਸਟ ਿਰਿ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ੁੰ  ਬੁੰਦ ਿਰਨਾ ਸੁੰਭਵ ਹੈ। 

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਕਟੁੰਗ ਕਸਸਟਮ, ਕਡਸਪਲੇ ਸੈਕਟੁੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਊ ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ IP ਐਡਰੈਸ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵੀ 
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੈਪਚਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿ ੇਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਕਜਹੀ ਕਿਸਮ 

ਕਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁੰ ਕਪਊਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦ ੇਅਨੁਿ ਲ ਹੈ। Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੁੰ ਕਪਊਟਰ ਕਵੱਚੋਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ। 

ਮੇਰ ੇਿਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋਏਗਾ?/ ਿੀ ਮੇਰਾ ਡਾਿਿਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਵੱਚ ਮੇਰ ੇਵੱਲੋਂ  ਦਿੱਤ ੇਿਵਾਬ ਿਖੇੇਗਾ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਕਦੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ NHS 

ਨੁੰ ਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  Ipsos MORI ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਕਣਤ NHS 

England ਦ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਵੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਣ ਨਹੀਂ ਿਰ ਪਾਏਗਾ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ GP ਪਰੈਿਕਟਸ ਨ ੁੰ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। Ipsos MORI NHS England ਵੱਲੋਂ , ਤੁਹਾਡੇ 
ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਿ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿਰਦੀ ਹੈ: 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports  

NHS England ਿਾ ਪਰਮਾਦਣਤ ਸਿਾਫ ਅਤ ੇਖਿੋਿਰਤਾ ਿੌਣ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ 
ਦਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਿ ੇਹਨ?  

ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਮਰੀ  ਪੱਿਰ 'ਤ ੇਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਨ ੁੰ , NHS England 

ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤੇ ਖੋਜਿਰਤਾਵਾਂ ਦ ੇਸਮੇਤ, ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਜਾ ਤ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਰੇਿ ਕਬਨੈਿਾਰ ਨ ੁੰ  ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੁੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਇੱਿ ਸਖ਼ਤ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕਵੱਚੋਂ ਗੁ ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਿੋਈ ਵੀ ਪਰਿਾਸ਼ਨ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਦ ੇਸੁੰਦਰਭ ਕਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਿਾਰ ਗੁਪਤ 

ਡੇਟਾ ਤੱਿ ਕਸਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, CCG ਜਾਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਪੱਿਰ 'ਤ ੇਪਹੁੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।  

ਮੇਰ ੇਦਨਿੱਿੀ ਡੇਿਾ ਨੰੂ ਦਿੱਥੇ ਰੱਦਖਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਥੇ ਿੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ? 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਇਿੱਤਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟੇ ਨ ੁੰ  Ipsos MORI ਵੱਲੋਂ  ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੁੰ ਗਡਮ 

ਕਵਚਲੇ ਡੇਟਾ ਿੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ ਕਵੱਚ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਦਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਦਿ ਮਰੇੀ ਦਨਿੱਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸੁਰੱਦਖਅਤ ਹੈ? 

Ipsos MORI ਆਪਣੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀਆਂ ਕ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਗੁੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਈ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਲਾਗ  ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਗੁਆਚਣ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ 

ਰਹੇ। ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਭੌਕਤਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਅਤੇ ਿੁੰ ਕਪਊਟਰ ਪਰਬੁੰ ਿਾਂ ਤੱਿ ਕਨਯੁੰ ਕਤਰਤ 

ਅਤੇ ਸੀਕਮਤ ਪਹੁੁੰਚ। ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ 

ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਦੇਕਖਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਰੋਜੈਿਟ ਦ ੇਨਾਲ ਕਸੱਿੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

Ipsos MORI ਆਪਣੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਨਯੁੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਿੁੰਮਿਾਜੀ ਿਾਰਜਪਰਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅੁੰ ਦਰ ਨੀ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰੀ ਲੇਖਾਪੜਤਾਲ ਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦ ੇਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਆਰ, ISO 27001 ਵੱਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਹੈ। 

ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ NHS ਨੁੰ ਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਕੜਆ ਜਾਂਦਾ। Ipsos MORI, 

ਅਤੇ NHS England ਵੱਲੋਂ  ਪਰਮਾਕਣਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖੋਜਿਰਤਾ, ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੁੰ  ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ 
ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁੰਬੁੰ ਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਨ ੁੰ ਨਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪਕਹਲ ਆਂ ਅਤੇ ਕਵਿਾਨਾਂ, ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਭੁੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ 
 ਰ ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਰਦੇ ਹਨ।  

Ipsos MORI ਮੇਰ ੇਦਨਿੱਿੀ ਡਿੇਾ ਅਤ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਪਰਤੀਦਿਦਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਦਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ? 

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਕਸਰਫ ਅਕਜਹੇ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਣ ਿਰ ਸਿ ੇਕਜੁੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਜ 

ਪਰੋਜੈਿਟ ਅਤੇ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਨਾ  ਰ ਰੀ ਹੈ। ਕਵਹਾਰਿ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਿ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  
ਸੁੰਤੋਸ਼ਜਨਿ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਲੱਭਤਾਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਿਰ ਕਦੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਾਣ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ 
ਨ ੁੰ  ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦ ੇਕਸਸਟਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।  

ਇਸ ਅਕਿਐਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦ ੇਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਦ ੋਮਹੀਕਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਕਸਸਟਮਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ 
ਨ ੁੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 

ਮੇਰ ੇਡਾਿਿਰ ਿੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਵੱਚ ਿੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? 

ਇਹ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇੁੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਿ GP ਦ ੇਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਿਾਂ ਨ ੁੰ  ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨ ੁੰ  
NHS England ਦ ੇਇੱਿ GP ਨਾਲ ਰਕਜਸਟਰਡ ਮਰੀ ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਵੱਚੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਚੁਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ। 

GP ਿਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਚੇਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਪ ਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਅਕਭਆਸ ਲਈ ਗੁਪਤ, ਸਾਂਕਖਅਿੀ ਨਤੀਕਜਆਂ ਤੱਿ ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

'ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹੋਵੇਗੀ https://gp-patient.co.uk/surveysandreports, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ ਤੱਿ 

ਪਹੁੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਿੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਨੈਦਤਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਮਲੀ ਹੈ? 

2007 ਕਵੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ Ipsos MORI ਨੇ Central Office for Research Ethics Committee 

(COREC) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 'ਸ਼ੱੁਿ ਖੋਜ' ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸੇਵਾ 
ਮੁਲਾਂਿਣ’ ਹੈ – ਭਾਵ ਕਿ GP ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣ ੇਮਰੀ ਾਂ ਨ ੁੰ  ਕਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰਨਾ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੁੰ  ਕਵਹਾਰਿ ਮੈਡੀਿਲ ਖੋਜ ਨੈਕਤਿਤਾ ਮਨ  ਰੀ ਦੀ  ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Ipsos MORI ਖੋਜ ਨੈਕਤਿਤਾਵਾਂ ਦੀ 
Market Research Society ਦ ੇ ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰੀ  ਦੀ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਿਨਰਲ ਡੇਿਾ ਪਰੋਿੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (GDPR) 

GDPR ਕਵੱਚ ਿਈ ਅਕਿਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਿਿਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ ਕਜੱਥੇ ਿੁੰਮ ਿਰਨ ਦਾ ਿਨ ੁੰ ਨੀ 
ਅਿਾਰ ਜਨ ਿਾਰਜ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਕਵੱਚ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਕਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਕਬਲਟੀ ਦ ੇਅਕਿਿਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ Ipsos MORI ਵੱਲੋਂ  ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਿ ਉਸ ਨ ੁੰ  ਕਮਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚ ਿਰਨ ਦੀ ਮੁੰਗ 

ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕਦੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨ ੁੰ  ਕਰਪੋਰਟ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤ ੇਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿੇ ਉਸ 'ਤ ੇਇਤਰਾ  

ਜਤਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਬੁੰ ਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਿ ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਅੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਵੱਚ 

ਿੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। NHS England ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸ ਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਰੀਿ ੇਨ ੁੰ  
ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/  

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੁੰ  ਲੈ ਿੇ ਿੋਈ ਕਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 

Information Commissioner’s Office (ICO) ਨ ੁੰ  ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ ਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। Information 

Commissioner’s Office ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 
https://ico.org.uk/global/contact-us/ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਭੇਜ ਿੇ ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

casework@ico.org.uk।  

ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ/ੇਿਾਂ ਆਪਣੇ ਦਨਿੱਿੀ ਡੇਿਾ ਿੇ ਬਾਰੇ ਦਵੱਚ Ipsos MORI ਅਤ ੇNHS England ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਿ ਦਿਵੇਂ ਿਰ ਸਿਿਾ/ਸਿਿੀ ਹਾਂ? 

Ipsos MORI ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ:ੋ 

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਇਸ ਖੋਜ ਦ ੇਬਾਰੇ ਿੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 

ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

ਈਮੇਲ: GPPatientSurvey@ipsos.com 

ਡਾਿ:  

The GPPS Team - Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW  

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸ ਚਨਾ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦ ੇਿਨ ੁੰ ਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਡੇ 
ਅਨੁਪਾਲਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਮੌਜ ਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦ ੇਬਾਰੇ ਵਿੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਅਨੁਪਾਲਣ 

ਕਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਿ ਿਰੋੋੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਪਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://ico.org.uk/global/contact-us/
mailto:casework@ico.org.uk
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ਈਮੇਲ ਿਰੋ: compliance@ipsos.com ਅਤੇ ਕਵਸ਼ਾ ਪੁੰਗਤੀ ਕਵੱਚ “19-071872-01 GPPS” ਕਲਖੋ। 

ਡਾਿ:  

Ref: 19-071872-01 GPPS  
Compliance Department 
Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW  

NHS England ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ:ੋ 

ਈਮੇਲ: england.contactus@nhs.net 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 311 22 33 

ਡਾਿ:  

NHS England 
PO Box 16738 
Redditch 
B97 9PT 

 

 


