;ot/yD d/ pko/L
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[fZ dnK pko/ g[SZ /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.
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਜਵਾਬ NHSਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਰਵਾਰ ਲਈ ਸਥਾਰਨਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਰਪ੍ਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱ ਚ GPਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19ਮਹਾਂਮਾਰੀ

ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਈਆਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰ਼ਿਆਦਾ
ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਰਨਕ NHS ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤ਼ਿਰਰਬਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ GP ਅਰਭਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੀ ਹੈ
fJjn;bftufe; d[nkokubkfJnkikfojk j?<
Ipsos MORI

fJe ;t?szso ;ot/yD J/i;z hj?, i' fJ; ;ot/yD dk gqpzX

NHS England d/

B[wkfJzd/ ti'Ieoojh j?.
w?~fJjgqFBktbhfeT[I G/ihrJh ;h??<

s[jk~ fJjgqFBktbhfJ; eoe/ G/ihrJh j?, feT[Ife s[jk~ fJzrb?vI ftZu GP
e'bofi;Novpkbrwoh}K ftZu'IfpBKsoshp d/ T[xv d[x
Z v/ YzrBkb u[fDnkfrnk
;h.brGr2fwbhnBpkb| woh} fijV/ fJzrb?vI ftufJe GP e'bofi;NojB T[BQK ~ GP woh}
;ot/yD dh fJ; bfjobJh u[fDnkfrnk j?.
ਮੈੈਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਰਕਉਂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ?
ਸਰਵੇਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਰਮਾਇੂੰ ਡਰ
ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਵਲਿੱਖਣ ਰਲੂੰਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌ ਗ-ਇੂੰ ਨ
ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ ਹੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਵੇਗਾ
fJj ;ot/yD d[pkok feT[I ehsk ik fojk j?<
GP woh} ;ot/yD woh}K ~ T[BKQ dh GP gq?efN; tZb'I w[jZJhnk ehsh iKdh d/y Gkb ns/ ;/tktK

pko/ T[BKQ 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
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bJh wjZstg{oD j?, ns/ fJ; ;kb n;hI T[BQK w[fZ dnK pko/ j'o gqFB th Fkfwb ehs/ jB i' woh}K
Bkb ;zpfz Xs jB.
eh w/ok fJ; ftu Gkr b?Dk }o{oh j??

fJ;
BjhI
d/D
n;hI

ftu fjZ;k b?Dk g{oh soQK ;t?-fJZfSs j?, fJ; eoe/ s[jkB{z
j?. go b'eK d/ T[jBK d/ GP ;oioh iK f;js e/IdoK
d/ BshfinK eoe/ ;kB{z jo gqeko d/ b'eK s'I eJh gqeko
ukjtKr/ fe fizB/ f}nkdk b'e;zGt j';eD, fJ; gq;aBktbh

gq;aBktbh B{z GoB bJh e'Jh dpkn
Bkb j'J/ s}ofpnK dh ;jh s;tho
d/ ftukoK dh io{os j?, fJ; eoe/
B{z GoB.

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[fZ dnK 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.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਰਮਾਇੂੰ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਫ੍ਰੀਪ੍ੋਸਟ ਰਲਫ੍ਾਫ੍ੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜ ਰਦਓ। ਰਵਕਲਰਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਪ੍ਸੋਸ
ਮੋਰੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ 0800 819 9144 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ
9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ; ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Ipsos MORI ਨੂੰ
GPPatientSurvey@ipsos.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ GP ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਰਿਕਾਇਤ ਹੈ ਰਜਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਮੈਂ
ਆਪ੍ਣੀ ਰਿਕਾਇਤ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਾਂ?
Ipsos MORI
ਇਪ੍ਸੋਸਮੋਰੀਰਕਸੇਵੀਹੋਰਪ੍ਰਿਨਜਾਂਰਿਕਾਇਤਬਾਰੇਤੁਹਾਡੀਮਦਦਨਹੀਂਕਰਸਕਦੀਜੋਤੁਹਾਡੇਕੋਲਤੁਹਾਡੇਡਾਕਟਰ,
ਨਰਸਜਾਂ GP ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਹੋਸਕਦੀਹੈ।ਇਪ੍ਸੋਸਮੋਰੀਰਸਰਫ੍ NHS England ਤਰਫ੍ੋਂ GP Patient Survey
ਕਰਵਾਰਹੀਹੈ।
ਜੇਤੁਸੀਂਆਪ੍ਣੇਡਾਕਟਰਜਾਂ GP
ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਵਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆਕੀਤੀਜਾਂਦੀਸੇਵਾਜਾਂਦੇਖਭਾਲਬਾਰੇਰਟਿੱ ਪ੍ਣੀਜਾਂਰਿਕਾਇਤਕਰਨੀਚਾਹੁੂੰ ਦੇਹੋ,
ਤਾਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਂਪ੍ਰੈਕਰਟਸਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰਨਦੀਲੋ ੜਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਤੁਹਾਡੇਕੋਲਰਿਕਾਇਤਹੈ,
ਤਾਂਹਰੇਕਪ੍ਰੈਕਰਟਸਕੋਲਰਿਕਾਇਤਾਂਲਈਰ਼ਿੂੰ ਮੇਵਾਰਇਿੱ ਕਸਟਾਫ੍ਮੈਂਬਰਹੁੂੰ ਦਾ/ਹੁੂੰ ਦੀਹੈਅਤੇਉਹਤੁਹਾਡੇਨਾਲਮਾਮਲਾਸੁਲਝਾ
ਉਣਦੀਕੋਰਿਿਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।
ਨਹੀਂਤਾਂਰਫ੍ਰ, ਤੁਸੀਂ NHS England
ਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰਸਕਦੇਹੋਜੋਤੁਹਾਡੀਪ੍ਰੈਕਰਟਸਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ੇਿਕੀਤੀਆਂਜਾਂਦੀਆਂਸੇਵਾਵਾਂਲਈਅਰਧਕਾਰਰਦੂੰ ਦਾਹੈ। NHS
Englandਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰਨਲਈ:
•ਇਿੱ ਥੇਈਮੇਲਕਰੋ: england.contactus@nhs.net ਰਜਸਰਵਿੱ ਚਰਵਿੇਖੇਤਰਰਵਿੱ ਚ "For the attention of the
complaints team" ਰਲਰਖਆਹੋਵੇ
•0300 311 22 33’ਤੇਫੋਨਕਰੋ
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ਰਿਕਾਇਤਕਰਨਬਾਰੇਰ਼ਿਆਦਾਜਾਣਕਾਰੀਅਿੱ ਗੇਰਦਿੱ ਤੀਆਂਵੈਬਸਾਇਟਾਂ’ਤੇਲਿੱਭੀਜਾਸਕਦੀਹੈ:
•https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/
•http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhscomplaints.aspx

ਕੀw?I ;ot/yD d/ Bshi/ ~ t/y ;edk$;edh jK<
jK. ;ot/yD d/ Bshi/ Skg/ rJ/ jB ns/ fJjBK ~
;edk j?.

www.gp-patient.co.uk# s/

d/fynkik
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gq;aBktbh B{z g{ok eoBk
eh w?B{z ;ko/ gq;aBK dk T[`so d/Dk gt/rk<
"ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ" ਭਾਗ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਜਨਸੂੰ ਰਖਆ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ,

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 8dk T[Zsod/D dh sK jh }o{os j? i/eo
s[;hI gq;aB Bzpo 7 dk T[`so jK ftu fdZsk j?, go gq;aBktbh ftu fdZshnK fjdkfJsK B{z feogk
eoe/ fXnkBg{ote gVQ'.
eh w?B{z ykB/ ftu ;jhiKekN/ dk fB;akBbrkT[Dk j?<
s[;hI T[`so bJhfdZs/ ykB/ ftu ;jhiKrbsftu'Ife;/ fJe dk fB;akBbrk ;ed/ j' i' th
s[jkvhnkgDhokfJiK s}ofpnK d/ tX/o/ B/V/ j[zdkj?.
i/eow?B{z fJ; gq;aBktbh B{z ekr} T[`go g{ok eoBbJh w[;afebKjBsK eh j[zdk j?<
Ipsos MORIT[BQK o'rhnK, fizBQK ~ gqFBktbh ~ g{ok eoBftu w[;aebKjz[dhnKjB, bJhN?bh\'B Bzpo

T[gbpXeofojkj?.jcas/ d/ ezwtkb/ fdBKftu ;t/o/ 8:00 ti/ s'I b? e/ oks d/ 9:00 ti/ sZeiKFBhtko B{z
;t/o/ 10:00 ti/ s'I b? e/ ;akw d/ 5:00 ti/ sZefeogkeoe/ 0800 819 9144 T[Zs/ ekbeo'.
i' o'rhekr}K T[`go gq;aBktbh B{z g{ok BjhIeoBkukj[zd/ T[j gq;aBktbh B{z www.gp-patient.co.uk/survey
‘s/ c/ohgke/ nkBbkJhBsohe/ Bkb g{ok eo ;ed/ jB. go feogkeoe/ fJjth B'N eo' fe, gqsho'rhe/tb
fJejh T[`so ;thekoehskik ;edkj?.
gq;aBktbh d/ gfjb/ gzB/ T[Zs/ BSL dk fB;akB eh j?<
gq;aBktbh d/ gfjb/ gzB/T[Zs/ BSLfB;akBfpqfN;a ;kJhBb?Ir{J/i dk b'r' j?.
fpqfN;a ;kJhBb?Ir{J/} (BSL) fpqN/B ftu ;kJhBb?Ir{J/iKਦਾpj[s jhnkw ਸਵਰਪ੍j?.Gk;ak d/ s"o s/
BSLdknkgDkftnkeoDYKuk ns/ f;BN?e; j?, ns/ fJjp'bhikDtkbhnzro/}h T[Zs/ fBoGoBjhI j? iK T[;d/

pj[s/ B/V/ BjhI j?.
iBtoh 2009 s'_ GPwoh— ;ot/yD d/ pko/ nrb/oh ikDekoh ns/ ;ot/yD dk fJZenkBbkJhB ;z;eoD
;ot/yD dh t?Zp;kJhN - www.gp-patient.co.uk okjh_ fpqfNµ ;kJhBb?_r{J/— ftZu T[gbpXj'Dr/.
;ot/yD B{z fJZenkBbkJhBfbzeokjh_ g{ok eoBtk;s/ fjdkfJsk_ fpqfNµ ;kJhBb?_r{J/— ftZuth T[gbpXj'Drhnk_,
ns/ ;ot/yD W3C gj[zuD:'rskfwnkok_ d/ g{oh soQk_ nB[;kohj't/rk.
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.
w/oh gq;aBktbh r[zwrJhj?, eh s[;hIw?B{z fJ; dh d{ihekgh G/i ;ed/ j'<
n;hI T[jBKb'eKe'bfijBK B/ nkgDhgq;aBktbhnKtkg; BjhI G/ihnKjB ~ gq;aBktbh :kdgZso G/iKr/, fJ;
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gqekofJjnkT[D tkb/ e[M jcafsnKftu s[jkv/ e'bj't/rh.
eh w?Igq;aBktbh B{z GoBbJhnkgD/ ihtB ;kEh$d';s$iKfe;/ j'oftnesh B{z d/ ;edkjK<
BjhI, gq;aBktbh T[; ftnesh d/ s}ofpnKpko/ g[ZSdh j? fi;dkBkwgZso T[`go fbfynkj'fJnk j?, fJ; eoe/
jkbKfe s[;hIfJ; gq;Bktbh B{z GoBftuwddbJhefj ;ed/ j', s[jkB{z fJ;~ nkgD/ s}ofpnKpko/
jhGoBkukjhdk j?.
eh w?Ij'ob'eKbJh i/ ngKfJNw?INKeodk$eodhjK, pko/ T[`so d/ ;edk$;edh jK<
ਹਾ,
ਪ੍ਰਰਸਰਫ੍ਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਦੇਇਿੱਕਭਾਗਰਵਿੱ ਚ।ਰ਼ਿਆਦਾਤਰਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਆਂਰਵਿੱ ਚਉਸਰਵਅਕਤੀਦੇਤਜਰਰਬਆਂਬਾਰੇਪ੍ਰਛਆਜਾਂਦਾਹੈ
ੁਿੱ
ਰਜਸਦਾਨਾਮ
ਰਚਿੱ ਠੀਉੱਤੇਰਦਿੱ ਤਾਹੁੂੰ ਦਾਹੈ।'ਮੁਲਾਕਾਤਤੈਅਕਰਨਾ'ਦੇਰਸਰਲੇ ਖਵਾਲੇ ਭਾਗਰਵਿੱ ਚਉਹਨਾਂਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂਬਾਰੇਪ੍ਰਿਨਾਂਦਾਉੱਤਰਦੇਣਾਸੂੰ ਭਵਹੈਜੋਤੁਸੀਂਹੋ
ਰਨਾਂਲੋ ਕਾਂਲਈਤੈਅਕਰਦੇਹੋ।

eh w?IfJ; gq;aBktbh B{z GoBftufe;/ j'o dh wddeo ;edkjK<
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.
eh w?Ife;/ B{z fJ; gq;aBktbh B{z GoBbJhw`ddeoBbJh g[ZS ;edkjK<
jK, fJjpj[s tXhnk j?, i/eo s[jkB{z fJ; gq;aBktbh B{z GoBbJhfe;/ wdd dh }o{os j? sK, s[;hInkgD/
d';siKfo;as/dko B{z wdd d/ bJhefj ;ed/ j'. go T[`so e/tb s[jkv/ s}ofpnK d/ pko/ jhj'D/ukjhd/
jB.
eh w?B{z gZso B{z tkg; G/iD dh io{os j?<
Bjh, s[jkB{z e/tb Goh j'Jhgq;aBktbh B{z jhgqdkBehs/ j'J/ gfjbKs'I Go/ vke you tkb/ fbckc/ ftugk e/
tkg; G/iD dh io{osj?.
w?InkgDhgq?eN; B{z fgSb/ jcas/$fgSb/ wjhB/$jkbjhftupdfbnk ;h, fco eh ni/ thw?B{z fJ; gq;aBktbh B{z
GoBkukjhdk j?<
ਜੇਤੁਸੀਂਨਵੂੰ ਬਰਦੇਬਾਅਦਤੋਂਆਪ੍ਣੀGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਦਲਲਈਹੈ,
ਤਾਂਆਪ੍ਣੀGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਪ੍ਛੇ
ੁਿੱ ਗਏਪ੍ਰਿਨਾਂਲਈਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਉਸਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਪ੍ਰਿਨਾਂਦਾਉੱਤਰਰਦਓਰਜਸਨਾਲਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਸਮੇਂਤੋਂਪ੍ਰਹ
ਲਾਂਰਰਜਸਟਰਕੀਤਾਰਗਆਸੀ।ਹਾਲਾਂਰਕ, ਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਪ੍ਰਿਨਾਂਲਈ,
ਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਰਕਸੇਵੀਅਰਜਹੀਥਾਂਬਾਰੇਸੋਚੋਰਜਿੱ ਥੇਤੁਸੀਂਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟਲਈਗਏਸੀ।ਇਹਕੋਈਵੀਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਵਾਲੀਥਾਂਹੋਸ
ਕਦੀਹੈਰਜਵੇਂਰਕGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਾਂਜਾਂਕੇਂਦਰ (ਹਿੱ ਬ਼ਿ)।

w?IfgSb/ ;kb ftunkgD/ GP dk e'Jh d"ok BjhIehsk go fcothw?B{z gq;aBktbh G/i fdZshrJhj?. eh w?B{z
fJ; B{z g{ok eoBkukjhdk j?<
ਹਾਂ, ਜੇਤੁਸੀਂGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਨਾਲਰਰਜਸਟਰਹੋਭਾਵੇਂਤੁਸੀਂਹਾਲਹੀਰਵਿੱ ਚGP, ਨਰਸਜਾਂਰਕਸੇਹੋਰਰਸਹਤਸੂੰ ਭਾਲਪ੍ੇਿਾਵਰਕੋਲਨਹੀਂਵੀਗਏਹੋਪ੍ਰਤੁਹਾਡੇਉੱਤਰਸਾਡੇਲਈਫ੍ੇਰਵੀਅਰਹਮਹਨ।ਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਅਰਜਹੇਪ੍ਰਿਨਹਨਜੋਇਸਬਾਰੇਪ੍ਛਦੇ
ੁਿੱ ਹਨ
ਰਕਤੁਸੀਂਆਖਰੀਵਾਰਕਦੋਂਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟਤੈਅਕਰਨਦੀਕੋਰਿਿਕੀਤੀਸੀਅਤੇਤੁਸੀਂਕਦੋਂਆਖਰੀਵਾਰਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਅਪ੍ੌਇੂੰਟ
ਮੈਂਟਲਈਗਏਸੀ; ਇਸਨਾਲਸਾਨੂੰ ਇਹਸਮਝਣਰਵਿੱ ਚਮਦਦਰਮਲੇ ਗੀਰਕਕੀਤੁਹਾਡਾਤਜਰਬਾਹਾਲੀਆ (ਤਾ਼ਿਾ) ਹੈਜਾਂਨਹੀਂ।

w?InkgD/ GP (vkeNo) B{z BjhI d/ydk, e/tb Bo; jhgq?eN; ftu j[zdhj?. eh fcothw?I ;ot/yD Go ;edk
j?<
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ਹਾਂ,

ਤੁਸੀਂਫ੍ੇਰਵੀਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਪ੍ਰੀਕਰਸਕਦੇਹੋ।ਰ਼ਿਆਦਾਤਰਪ੍ਰਿਨਸਮੁਿੱ ਚੇਰਪ੍ਰਵਿੱ ਚਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਹਨ,

ਇਹGP,

ਨਰਸ,

ਜਾਂਹੋਰਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲਪ੍ੇਿਾਵਰਨਾਲਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟਾਂਨੂੰ ਿਾਮਲਕਰਦੇਹਨ।

w?~fJ;~tkg;G/iDdh}o{osed'IsZej??
ਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਰਜੂੰ ਨੀਛੇਤੀਹੋਸਕਦਾਹੈਉੂੰਨੀਛੇਤੀਆਪ੍ਣੀਭਰੀਹੋਈਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਸਾਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸਕਰੋ,
ਅਤੇਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਓਰਕਰਕਸੇਵੀਸਰਤਰਵਿੱ ਚਇਹਸਾਡੇਕੋਲਇਸਤਾਰੀਖਤੋਂਪ੍ਰਹਲਾਂਪ੍ਹੁੂੰ ਚਜਾਵੇ:

31 ਮਾਰਚ, 2021

w?InkgD/ gZsoBkbfbckck$gq;aBktbh B{z gqkgsBjhIehsk<
n;hI w[nkchukj[zd/ jK i/eonfijkj'fJnkj?.n;hIfJegq;aBktbh dh ekgh d/ BkbibdhjhfJe :kdgZso G/iKr/,
fJ; bJhfeogkeoe/ ;ot/yD B{z g{ok eo d/Dk id'I s[jkv/ e'bfJjgj[zuikt/rk. iK, i/eo s[jkv/
e'bgq;aBktbh j? ns/ fJ; B{z ;kv/ e'bfJ; s'IgfjbK G/iDkukj[zd/ j' sK, feogkeoe/ gq;aBktbh B{z
"FREEPOST GP PATIENT SURVEY" wkoeehs/ j'J/ fbckc/ ftugkfdU. vkefNeN dh
io{osBjhIj?.
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t?p;kJhN$nkB-bkJhB sohe/ Bkb g{ok eoBk
eh w?I ;ot/yD ~ nkBbkJhB g{ok eo ;edkjK<
i/eos[;hI
;ot/Yd
~
nkB-bkJhB
g{ok
eoBkukj[zd/
j’,
Skfeogkeoe/
www.gppatient.co.uk/survey s/ c/oh gkU ns/ ;ot/Yd fbze s/ ikU. Fj;d/ pknd s[jk~ wzr/ ikD s/
nkgDk10nzeK dk o?co?I; Bzpo$:{}Ob/w ns/ BkbjhBkb s[jkvkfJZenbZryk; gk;tovn?InoeoB dh
}o{osj’t/rh. O?co?I; Bzpo ns/ gk;tovgqFBktbh d/ gfjb/ gzB/ T[`s/ Sg/ j’J/ Jb. Feogkeoe/ fJj B’N
eo’ fegqsho’rh e/tb fJZejh T[`so ;thekoehskikt/rk.
w?I ;ot/Yd B{z nkB-bkJhB g{ok eoBtkb/ b’VhId/ bkr-FjbeoB d/ nkgD/ t/ot/$o?co?I; Bzpo r[nk
u[ZekJki. Eh w?IfJjBK B{z d[pkokgqkgseo ;edkJk<
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੌ ਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਭੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
GPPatientSurvey@ipsos.com ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜ
ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਰਦਨ ਲਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ
ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਰਿੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਂ ਰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ
ਰਵਕਲਰਪ੍ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇੂੰ ਤ਼ਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਰਮਾਈਡ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਜਸਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਭਰਰਆ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਹਲੇ ਪ੍ੂੰ ਨੇ ਤੇ ਛਰਪ੍ਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ
ਰਰਮਾਇੂੰ ਡਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਵਲਿੱਖਣ ਰਲੂੰਕ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ , ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੌ ਗ-ਇੂੰ ਨ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਰਬਨਾਂ
ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਵੇਗਾ

;ot/yD B{z nkB-bkJhBsohe/ Bkb g{ok eoBbJh :[{}oB/w$o?co/?I; Bzpow?IfeZE/ s'Igqkgseo
;edkjK<
nkBbkJhBsohe/ Bkb ;ot/yD B{z g{ok eoBbJh :{ioB/w$o?co?I; Bzpo ns/ gk;tovgq;aBktbh
d/ gfjb/ ekr}K T[Zs/ ezg:{No fuzBQBkbwkoeehs/ j'J/ ykB/ ftu Sg/ j'J/ jB.
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fjZ;kb?Dk
w?B{z gq;aBktbhfeT[I BjhIfwbh<w?IfJ;B{z fe; soQKgqkgseoK<
gq;aBktbh p/soshphftuu'IDBkb T[jBKb'eK B{z G/ihikojh j? i' fJzrb?IvftufJeGPe'bofi;NovjB.NHS
England B/ T[jBK d/ BKtK B{z fJeGPe'bofi;Novo'rhnK dhn?Bn?un?; ;{uh ftu'I p/soshpYzrBkb
u[fDnk j?. fJj :ehBhpDkT[D bJhfe ;ot/yD ;jhj?,Ipsos MORIgq;aBktbh T[jBKb'eK B{z BjhI G/i
;edh i' ;ot/yDftuGkrb?DbJhgfjbKjh p/soshpYzrBkb u[D/ BjhIrJ/ jB.
fJ; ;w/I w?IਰਕਸੇGPe'bofi;NoBjhIjK, eh fcothw?IfJ; gq;aBktbh B{z g{ok eo ;edkjK<
ਇਹਸਰਵੇਖਣਉਹਨਾਂਲੋ ਕਾਂਨੂੰ ਭੇਰਜਆਜਾਰਰਹਾਹੈਜੋਰਪ੍ਛਲੇ ਛੇਮਹੀਰਨਆਂਰਵਿੱ ਚGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਨਾਲਰਰਜਸਟਰਹੋਏਹਨ।ਇਸਲਈਜੇਤੁਸੀਂਉਸਰਮ
ਆਦਦੌਰਾਨਪ੍ਰੈਕਰਟਸਨਾਲਰਰਜਸਟਰਹੋਏਸੀ,

ਭਾਵੇਂਤੁਸੀਂਹੁਣਨਹੀਂਹੋ,

ਤਾਂਤੁਸੀਂਫ੍ੇਰਵੀਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਪ੍ਰੀਕਰਸਕਦੇਹੋ।ਤੁਹਾਡੀGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਪ੍ਛੇ
ੁਿੱ ਜਾਂਦੇਪ੍ਰਿਨਾਂਲਈਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਉਸਪ੍ਰੈਕਰਟਸਲਈਪ੍ਰਿਨਾਂਦਾਉੱ
ਤਰਰਦਓਰਜਸਨਾਲਤੁਸੀਂਉਸਰਮਆਦਦੌਰਾਨ

(ਜਾਂਉਸਰਮਆਦਰਵਿੱ ਚਰ਼ਿਆਦਾਤਰਸਮੇਂਲਈ)

ਰਰਜਸਟਰਸੀ।ਹਾਲਾਂਰਕ,

ਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਬਾਰੇਪ੍ਰਿਨਾਂਲਈ,
ਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਰਕਸੇਵੀਅਰਜਹੀਥਾਂਬਾਰੇਸੋਚੋਰਜਿੱ ਥੇਤੁਸੀਂਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਅਪ੍ੌਇੂੰਟਮੈਂਟਲਈਗਏਸੀ।ਇਹਕੋਈਵੀਜਨਰਲਪ੍ਰੈਕਰਟਸਵਾਲੀਥਾਂਹੋਸ
ਕਦੀਹੈਰਜਵੇਂਰਕGPਪ੍ਰੈਕਰਟਸਾਂਜਾਂਕੇਂਦਰ।

w?IjkbjhftunkgD/ GP B{z ;zgoeBjhIehskj?, eh fcothw?B{z gq;aBktbh B{z g{ok eoBkukjhdk j?<
ਹਾਂ,

ਤੁਸੀਂਫ੍ੇਰਵੀਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਪ੍ਰੀਕਰਸਕਦੇਹੋ।ਜੇਕੋਈਪ੍ਰਿਨਤੁਹਾਡੇ’ਤੇਲਾਗਨਹੀਂਹੁੂੰ ਦਾ,

ਤਾਂਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇ'ਲਾਗਨਹੀਂਹੁੂੰ ਦਾਹੈ'ਦੀਚੋਣਕਰੋ

(ਰਜਿੱ ਥੇਿਾਮਲਕੀਤਾਰਗਆਹੋਵੇ)
ਜਾਂਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀਛਿੱ ਡਰਦਓ।ਅਸੀਂਰਨਰਦੇਿਸਬੂੰ ਧੀਰਹਦਾਇਤਾਂਵੀਿਾਮਲਕੀਤੀਆਂਹਨਜੋਉਹਨਾਂਪ੍ਰਿਨਾਂਨੂੰ ਟਾਲਣਲਈਤੁਹਾਡੀਮਦਦਕਰਨਗੀ
ਆਂਜੋਤੁਹਾਡੇਲਈਢੁਕਵੇਂਨਹੀਂਹਨ।

Gkr Bk b?Dtk;s/ w?IfeBj{z ;zgoeeoK<
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਰਮਾਇੂੰ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਫ੍ਰੀਪ੍ੋਸਟ ਰਲਫ੍ਾਫ੍ੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜ ਰਦਓ। ਰਵਕਲਰਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਪ੍ਸੋਸ
ਮੋਰੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ 0800 819 9144(ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ
9 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ; ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) 'ਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Ipsos MORI ਨੂੰ
GPPatientSurvey@ipsos.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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nkw$;XkoDL
0800 BzpoK s/ ekbeoB dh fezBhehws j?<
0800 N?bh\'B BzpoK s/ ehshnKikDtkbhnK ;kohnKekbK w[casjBid'I T[j :{He/H d/ nkwtos/
ikDtkb/ b?IvbkJhB \'B s'IehshnKikojhnKjB.
Ipsos MORI eh j?<
Ipsos MORI fJeofi;Nov ns/ nk}kd ;ot/yD ;zrmB j? ns/ ਮਾਰਕੇਟ ਰੀਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ d/

ezweoB d/ B?fsesohehnK B{z ;yashBkbngDkT[Idhj?.Ipsos UK ns/ MORI, fijBK B{z s[;hInbZrnbZrs"o s/ ;[fDnkj'Dk, nes{[po 2005 ftu :{H e/H ftubk ;G s'ItZvk d{iky'i
;zrmBpBDbJhnkg; ftufwbrJ/ ;B. Ipsos MORI B{z nfXekos w[b
Z KeDpkvhwkofefNzr
e[nkbNhn?fFT[o?I;(ਐੱਮ ਰਕਉ ਏ) d/ d[nkokBt/I nzsook;aNohezweoB d/ do}/ ਆਈ ਐੱਸ ਓ
20252 ns/ nzsook;aNoh
do}/ dh ;{uBk ;[oZfynkਆਈ ਐੱਸ ਓ 27001 d/ Bkb ;BwkfBnkfrnk ;h.ਇਹ;z;ko Go ftud't/I
wkgdzvgqkgseoBtkbhgfjbh ;ot/yD J/iz;hj?.Ipsos MORI pko/ tX/o/ ikDekohbJhfeogkeoe/
www.ipsos-mori.com T[Zs/ ikU.
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ਗੁਪ੍ਤਤਾਅਤੇਡਟ
ੇ ਾਸੁਰਿੱਰਖਆ
ਇਸਭਾਗਰਵਚਲੀਜਾਣਕਾਰੀਸਾਡੇਵਿੱਲੋਂ ਇਸਖੋਜਲਈਤੁਹਾਡੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਦੇਤਰੀਕੇਅਤੇਕਾਰਨ,

ਤੁਹਾਡੇਅਰਧਕਾਰਾਂਅਤੇਇਸਬਾਰੇਦਿੱਸਦੀਹੈਰਕਜੇਕਰਤੁਹਾਡੇਕੋਲਤੁਹਾਡੇਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇਕੋਈਸਵਾਲਜਾਂਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂਹਨ
ਤਾਂਸਾਨੂੰ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਰਕਵੇਂਕਰਨਾਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਰਕਵੇਂਰਮਲੇ ?
Ipsos MORI ਤੁਹਾਨੂੰ NHS England ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਹਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਭੇਜਰਹੀਹੈ।ਨਾਮਾਂਨੂੰ ਇਿੱ ਕ GP
ਦੇਨਾਲਰਰਜਸਟਰਡਮਰੀ਼ਿਾਂਦੀ NHS ਸਚੀਰਵਿੱ ਚੋਂਬੇਤਰਤੀਬੀਨਾਲਚੁਰਣਆਰਗਆਸੀ। NHS England
ਨੇਤੁਹਾਡੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਦੇਕੁਝਰਹਿੱ ਸੇਨੂੰ ਹੀਸਾਂਝਾਕੀਤਾਹੈਤਾਂਜੋ Ipsos MORI

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਖੋਜਰਵਿੱ ਚਰਹਿੱ ਸਾਲੈ ਣਲਈਸਿੱ ਦਾਭੇਜਸਕੇ।ਇਸਡੇਟਾਰਵਿੱ ਚਿਾਮਲਹੈ:
o
o
o
o

ਤੁਹਾਡਾਨਾਮਅਤੇਪ੍ਤਾ
GP ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਕੋਡਅਤੇ NHS ਨੂੰਬਰ
ਰਲੂੰਗਅਤੇਜਨਮਦਾਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ
ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫ੍ੋਨ ਨੂੰਬਰ (ਜੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇ)

Ipsos MORI
ਤੁਹਾਡੇਡੇਟਾਨੂੰ ਗੁਪ੍ਤਰਿੱ ਖੇਗੀਅਤੇਤੁਹਾਡੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਰਵਆਂਦੀਵਰਤੋਂਰਸਰਫ੍ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਰਹਿੱ ਸਾਲੈ ਣਲ
ਈਸਿੱ ਦਾਦੇਣਲਈਕਰੇਗੀ।ਸਰਵੇਖਣਦੇਇਿੱਕਵਾਰਖਤਮਹੋਜਾਣਤੋਂਬਾਅਦ, Ipsos MORI
ਸੁਰਿੱਰਖਅਤਢੂੰ ਗਨਾਲਤੁਹਾਡੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਰਵਆਂਨੂੰ ਨਿਟਕਰਦੇਵੇਗੀ। Ipsos MORI
ਕੋਲਰਕਸੇਦੀਵੀਰਸਹਤਬਾਰੇਕੋਈਜਾਣਕਾਰੀਨਹੀਂਹੈ।

ਤੁਸੀਂਰਕਸਕਨੂੰ ਨੀਅਧਾਰ 'ਤੇਮੇਰਰੇ ਨੱਜੀਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਕਰਰਹੇਹੋ?
NHS England ਇਹ ਖੋਜ NHS ਦੀ GP ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਵਿੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਼ਿਰਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਰਬਹਤਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫ੍ਰ਼ਿ ਹੈ (NHS Act 2006ਦੀ ਧਾਰਾ 13Qਦੇ
ਅਧੀਨ) ਰਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ NHSਮਰੀ਼ਿਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।

NHS England GP Patient Survey ਦੇਲਈਰਨੱਜੀਡੇਟਾਨੂੰ ਵਰਤਣਵਾਸਤੇਡੇਟਾਰਨਯੂੰ ਤਰਕਹੈ,
ਰਜਸਦਾਭਾਵਹੈਰਕਉਹਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਰ਼ਿੂੰ ਮੇਵਾਰਹਨਰਕਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਜਨਰਲਡੇਟਾਪ੍ਰੋਟੈਕਿਨਰੈਗੁਲੇਿਨ
(UK GDPR) ਦੀਪ੍ਾਲਣਾਕਰਦੀਹੋਵੇ। NHS England ਵਿੱ ਲੋਂ GP Patient Survey ਲਈਕਨੂੰ ਨੀਤੌਰ
'ਤੇਜਾਇ਼ਿਵਰਤੋਂਦਾਆਧਾਰਹੈਆਰਟੀਕਲ 6(1) (e) -

“ਜਨਰਹਤਲਈਜਾਂਰਨਯੂੰ ਤਰਕਰਵਿੱ ਚਰਨਰਹਤਕਨੂੰ ਨੀਅਰਧਕਾਰੀਦੀਕਾਰਵਾਈਹੇਠਕੀਤੇਕਾਰਜਦੇਪ੍ਰਦਰਿਨਲਈਡੇਟਾਦੀਵਰ

ਤੋਂਲਾ਼ਿਮੀਹੈ”।ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦਾ ਰਨੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸਹਤ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲ ਮਲ ਜਾਂ ਰਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ

ਡਾਟਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ, Act 9(2)(H) ਮੁਤਾਬਕ “ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਰਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਰਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੋਕਥਾਮ
ਜਾਂ ਰਕਿੱ ਤਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਕਰਨਾ ਼ਿਰਰੀ ਹੈ। ”ਇਸਦਾਮਤਲਬਹੈਰਕ NHS England
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ਉਰਚਤਰਿੱ ਰਖਆਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰਰਿੱ ਖਦੇਹੋਏਆਪ੍ਣੇਕੋਲਮੌਜਦਤੁਹਾਡੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਖੋਜਲਈਕਰਸਕਦੀਹੈ।

Ipsos MORI ਸਰਵੇਖਣਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਰਾਉਣਲਈ NHS England ਦੇਰਨਰਦੇਿਾਂ 'ਤੇਕੂੰਮਕਰਰਹੀਡੇਟਾਪ੍ਰੋਸੈਸਰਹੈ।
ਤੁਸੀਂ NHS England ਦੀਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾਸਚਨਾhttps://www.england.nhs.uk/contactus/privacy/privacy-notice/ 'ਤੇਜਾਕੇਦੇਖਸਕਦੇਹੋ।
ਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਭਾਗਲੈ ਣਾਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਤਹੈ।ਹਾਲਾਂਰਕ,
ਜੇਕਰਤੁਸੀਂਭਰਵਿੱ ਖਰਵਿੱ ਚਭਾਗਨਹੀਂਲੈ ਣਾਚਾਹੁੂੰ ਦੇਤਾਂਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਇਸਰਵਿੱ ਚੋਂਬਾਹਰਰਨਕਲਣਦੀਆਪ੍ਣੀਇਿੱ ਛਾ਼ਿਾਹਰਕਰ
ਦੇਹੋਏਆਪ੍ਣਾਸਰਵੇਖਣਨੂੰਬਰ (ਜੋਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਿੱ ਤਰ 'ਤੇਸਭਤੋਂਉੱਤੇਜਾਂਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਦੇਮਹਰੇਰਪ੍ਆਰਮਲਜਾਵੇਗਾ)
GPPatientSurvey@ipsos.com 'ਤੇਭੇਜ।ੋ
ਕੋਈਨੈਿਨਲਡੇਟਾਆਪ੍ਟ-ਆਉਟਇਸਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇਲਾਗਹੁੂੰ ਦੇਹਨ?
ਨਹੀਂ। Department of Health and Social Care ਨੇਪ੍ੁਿਟੀਕੀਤੀਹੈਰਕਨੈਿਨਲਡੇਟਾਆਪ੍ਟ-

ਆਉਟਰਸਰਫ੍ਉਦੋਂਲਾਗਹੁੂੰ ਦਾਹੈਜਦੋਂਮਰੀ਼ਿਦੀਗੁਪ੍ਤਜਾਣਕਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਰਵਅਕਤੀਦੀਦੇਖਭਾਲਦੇਅਲਾਵਾਰਕਸੇਹੋਰਉ
ਦੇਿਾਂਲਈਕੀਤੀਜਾਰਹੀਹੋਵੇ।ਮਰੀ਼ਿਦੀਗੁਪ੍ਤਜਾਣਕਾਰੀਰਵਿੱ ਚਰਵਅਕਤੀਬਾਰੇਕਲੀਰਨਕਲਡੇਟਾ
(ਰਜਵੇਂਰਕਮੈਡੀਕਲਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ, ਸੁਝਾਈਆਂਗਈਆਂਦਵਾਈਆਂਜਾਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕੀਤੀਦੇਖਭਾਲ),

ਅਤੇਰਵਅਕਤੀਦੇਮੈਡੀਕਲਰਰਕਾਰਡਰਾਹੀਂਪ੍ਹੁੂੰ ਚਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕੀਤੀਗਈਰਵਅਕਤੀਬਾਰੇਕੋਈਹੋਰਜਾਣਕਾਰੀਿਾਮਲਹੁੂੰ ਦੀਹੈ।
GP Patient Survey ਸਰਵੇਖਣਕਰਵਾਏਜਾਣਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂਨੂੰ ਚੁਣਨਅਤੇਸੂੰਪ੍ਰਕਕਰਨਲਈ GP

ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਦੇਮਰੀ਼ਿਰਰਜਸਟਰੇਿਨਰਰਕਾਰਡਰਵਿੱ ਚੋਂਲਏਗਏਜਨਸੂੰ ਰਖਅਕੀਡੇਟਾਅਤੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਰਵਆਂਦੀਵਰਤੋਂਕ

ਰਦਾਹੈ।ਇਸਰਨੱਜੀਡੇਟਾਨੂੰ ਮਰੀ਼ਿਦੀਗੁਪ੍ਤਜਾਣਕਾਰੀਵਜੋਂਵਰਗੀਰਕਰਤਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਂਦਾਰਕਉਂਰਕਰਕਸੇਵੀਕਲੀਰਨਕਜਾਣ
ਕਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਜਾਂਉਸਤਿੱ ਕਪ੍ਹੂੰ ਚਪ੍ਰਾਪ੍ਤਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ।ਇਸਲਈ, ਨੈਿਨਲਡੇਟਾਆਪ੍ਟ-ਆਉਟ GP Patient
Survey
ਾਗਨਹੀਂਹੁੂੰ
ਦਾ।
ਕੀਤੁ
ਹਾਨੂੰ ਮੇ'ਤੇਰਲ
ਰੇ ਸਹਤਡੇ
ਟਾਤਿੱ
ਕਪ੍ਹੁੂੰ ਚਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਰਬਲਕੁਲਨਹੀਂ।Ipsos MORI ਨੂੰ ਰਸਰਫ੍ਤੁਹਾਡੇGP ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਕੋਡਅਤੇNHS ਨੂੰਬਰ, ਪ੍ਤਾ, ਨਾਮ,
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇ, ਜਨਮਦਾਮਹੀਨਾਅਤੇਸਾਲ, ਅਤੇਰਲੂੰਗਬਾਰੇਦਿੱਰਸਆਰਗਆਹੈ।Ipsos MORI

ਰਸਰਫਕੁਝਲੋ ਕਾਂਦੇਹੀਵਾਧਸੂੰ ਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਰਿੱਖੇਗੀ (ਮੋਬਾਈਲਨੂੰਬਰਅਤੇਈਮੇਲਪ੍ਤਾ)।NHS England ਨੇIpsos
MORI ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਰਸਹਤਬਾਰੇਕੋਈਜਾਣਕਾਰੀਨਹੀਂਰਦਿੱ ਤੀਹੈ– ਇਹਜਾਣਕਾਰੀਤੁਹਾਡੇਅਤੇਤੁਹਾਡੇGP
ਦੇਰਵਚਕਾਰਗੁਪ੍ਤਰਹੇਗੀ।
Ipsos MORI ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ NHS ਨੂੰਬਰਇਸਲਈਰਦਿੱ ਤੇਜਾਂਦੇਹਨਤਾਂਜੋਜੇਕਰਤੁਸੀਂਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚੋਂਪ੍ਰਹਲਾਂਆਪ੍ਟ-

ਆਉਟਕੀਤਾਹੈਤਾਂਉਹਤੁਹਾਡੀਪ੍ਛਾਣਕਰਸਕਣਅਤੇਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਕੀਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾਸੂੰ ਪ੍ਰਕਨਾਕੀਤਾਜਾਵੇ।ਤੁਹਾ
ਡੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਰਵਆਂਦੀਵਰਤੋਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਦੇਸੂੰਬੂੰ ਧਰਵਿੱ ਚਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰਨਲਈਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਅਤੇ GP
ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਕੋਡਦੀਵਰਤੋਂਰਸਰਫ੍ਜਵਾਬਾਂਨੂੰ GP ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਦੇਨਾਲਜੋੜਨਲਈਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਮਦੇਮਹੀਨੇਅਤੇਸਾਲਅਤੇਰਲੂੰਗਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਰਸਰਫ੍ਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀਰਕਸਰਵੇ
ਖਣਦਾਗੁਪ੍ਤਡੇਟਾਰਜੂੰ ਨਾਸੂੰ ਭਵਹੋਸਕੇਓਨੀਕਰੀਬੀਨਾਲਅਰਭਆਸਅਧੀਨਜਨਸੂੰ ਰਖਆਦੀਪ੍ਰੋਫ੍ਾਈਲਨਾਲਮੇਲਖਾਵੇ।
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ਤੁਹਾਡੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਰਕਸਨਾਲਸਾਂਝੇਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ Ipsos MORI

ਸਰਵੇਖਣਕਰਵਾਉਣਲਈਕੁਝਸਪ੍ਲਾਇਰਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂਦੇਨਾਲਕੂੰ ਮਕਰਰਹੀਹੈ,

ਅਤੇਉਸਉਦੇਿਲਈਇਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂਸਪ੍ਲਾਇਰਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂਦੇਨਾਲਤੁਹਾਡੇਸੂੰਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਦਾਖੁਲਾਸਾਕਰਨਦੀ਼ਿਰਰਤਹੋ
ਵੇਗੀ।ਇਹਨਾਂਸਪ੍ਲਾਇਲਰਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂਰਵਿੱ ਚਿਾਮਲਹਨ:

Adare SEC; ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂਅਤੇਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਆਂਨੂੰ ਰਪ੍ਰੂੰ ਟਕਰਨਾ
ਂ ਰਵੂੰ ਡਣਾ
o Text Local; ਟੈਕਸਟਸੁਨੇਰਹਆਂਦੇਰਰਮਾਈਡ
o Whistl ਅਤੇ Royal Mail; ਰਵਤਰਨਅਤੇਡਾਕ
o

ਇਹਸਪ੍ਲਾਇਰਜਨਰਲਡੇਟਾਪ੍ਰੋਟੈਕਿਨਰੈਗੁਲੇਿਨਾਂਦੇਨਾਲਮਾਨਤਾ- UK
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਹਨਅਤੇਇਹਨਾਂਦੀਪ੍ਾਲਣਾਕਰਦੇਹਨ।
ਕੁਕੀ਼ਿ
ਕੁਝਆਨਲਾਈਨਸਰਵੇਖਣ 'ਕੁਕੀ਼ਿ' ਦੀਵਰਤੋਂਰਾਹੀਂਜਾਣਕਾਰੀਇਕਿੱ ਤਰਕਰਦੇਹਨ।ਇਹਤੁਹਾਡੇਕੂੰਰਪ੍ਊਟਰ
'ਤੇਸਟੋਰਹੋਣਵਾਲੀਆਂਛੋਟੀਆਂਫ੍ਾਈਲਾਂਹੁੂੰ ਦੀਆਂਹਨ।ਇਹਨਾਂਫ੍ਾਈਲਾਂਦੀਵਰਤੋਂਰਜੂੰ ਨੀਹੋਸਕੇਸੀਰਮਤਮਾਤਰਾਰਵਿੱ ਚਅਤੇਰਸ
ਰਫ੍ਕਵਾਰਲਟੀਕੂੰ ਟਰੋਲ, ਪ੍ਰਮਾਰਣਕਤਾਅਤੇ, ਹੋਰਵੀ਼ਿਰਰੀਤੌਰ 'ਤੇ,
ਸਾਡੇਵਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜਹੇਆਨਲਾਈਨਸਰਵੇਖਣਲਈਸਿੱ ਦਾਭੇਜਣਤੋਂਰੋਕਣਲਈਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈਜੋਤੁਸੀਂਪ੍ਰਹਲਾਂਹੀਪ੍ਰਾਕ
ਰਚੁਿੱ ਕੇਹੋ।ਤੁਹਾਡੇਲਈ 'ਕੁਕੀ਼ਿ'

ਨੂੰ ਰਡਲੀਟਕਰਨਾਜਾਂਆਪ੍ਣੇਕੂੰਰਪ੍ਊਟਰਦੀਆਂਬਰਾਊ਼ਿਰਸੈਰਟੂੰ ਗਾਂਨੂੰ ਐਡਜਸਟਕਰਕੇਉਹਨਾਂਦੀਵਰਤੋਂਨੂੰ ਬੂੰ ਦਕਰਨਾਸੂੰ ਭਵ
ਹੈ।
Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇਆਪ੍ਰੇਰਟੂੰ ਗਰਸਸਟਮ, ਰਡਸਪ੍ਲੇ ਸੈਰਟੂੰ ਗਾਂਅਤੇਬਰਾਊ਼ਿਰਦੀਰਕਸਮਦੇਨਾਲ-ਨਾਲIP
ਐਡਰੈਸਦੇਬਾਰੇਵੀਆਪ੍ਣੇ-

ਆਪ੍ਜਾਣਕਾਰੀਕੈਪ੍ਚਰਕਰਦੀਹੈਤਾਂਜੋਯਕੀਨੀਬਣਾਇਆਜਾਸਕੇਰਕਸਰਵੇਖਣਦੀਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਅਰਜਹੀਰਕਸਮਰਵਿੱ ਚਮੁਹਿੱ
ਈਆਕੀਤੀਜਾਵੇਜੋਤੁਹਾਡੇਕੂੰਰਪ੍ਊਟਰਵਿੱ ਲੋਂ ਵਰਤੇਜਾਰਹੇਸਾਫ੍ਟਵੇਅਰਦੇਅਨੁਕਲਹੈ। Ipsos MORI
ਤੁਹਾਡੇਕੂੰਰਪ੍ਊਟਰਰਵਿੱ ਚੋਂਕੋਈਹੋਰਜਾਣਕਾਰੀਕੈਪ੍ਚਰਨਹੀਂਕਰਦੀ।
ਮੇਰਜ
ੇ ਵਾਬਾਂਨਾਲਕੀਹੋਏਗਾ?/ ਕੀਮੇਰਾਡਾਕਟਰਇਸਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਮੇਰਵ
ੇ ਿੱ ਲੋਂ ਰਦਿੱ ਤੇਜਵਾਬਦੇਖਗ
ੇ ਾ?
ਤੁਹਾਡੇਜਵਾਬਾਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂਲੋ ਕਾਂਨਾਲਰਦਿੱ ਤੇਜਵਾਬਾਂਦੇਨਾਲਰਮਲਾਇਆਜਾਂਦਾਹੈਅਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ,
ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਜਾਂ NHS ਨੂੰਬਰਦੇਨਾਲਨਹੀਂਜੋਰੜਆਜਾਂਦਾ।ਸਵਾਲਾਂਦੇਤੁਹਾਡੇਰਵਅਕਤੀਗਤਜਵਾਬਾਂਨੂੰ Ipsos
MORI ਦੁਆਰਾਅਤੇਪ੍ਰਮਾਰਣਤ NHS England
ਦੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂਅਤੇਖੋਜੀਆਂਦੁਆਰਾਗੁਪ੍ਤਰਿੱ ਰਖਆਜਾਏਗਾ।ਪ੍ਰਕਾਰਿਤਕੀਤੇਰਕਸੇਵੀਨਤੀਰਜਆਂਰਵਿੱ ਚਕੋਈਵੀਤੁਹਾਡੀ
ਪ੍ਛਾਣਨਹੀਂਕਰਪ੍ਾਏਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇਜਵਾਬਤੁਹਾਡੇਡਾਕਟਰਜਾਂ GP ਪ੍ਰੈਕਰਟਸਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸਨਹੀਂਭੇਜੇਜਾਂਦੇ। Ipsos MORI NHS England ਵਿੱ ਲੋਂ ,
ਤੁਹਾਡੇਜਵਾਬਾਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਵਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਹੋਰਫ੍ੀਡਬੈਕਦੇਨਾਲ, ਇਸਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇਪ੍ਰਕਾਰਿਤਕਰਦੀਹੈ:
https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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NHS England
ਦਾਪ੍ਰਮਾਰਣਤਸਟਾਫ੍ਅਤੇਖਜ
ੋ ਕਰਤਾਕੌ ਣਹਨਅਤੇਉਹਸਰਵੇਖਣਦੀਆਂਲਿੱਭਤਾਂਦੀਵਰਤੋਂਰਕਵੇਂਕਰਸਕਦੇਹਨ?
ਰਵਅਕਤੀਗਤਮਰੀ਼ਿਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇਸਰਵੇਖਣਦੇਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਕਰਨਦੇਯੋਗਹੋਣਲਈ, ਸਾਰੇਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂਨੂੰ , NHS
England ਅਤੇਹੋਰਨਾਂਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂਵਿੱ ਲੋਂ ਰਨਯੁਕਤਕੀਤੇਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂਦੇਸਮੇਤ, ਲਾ਼ਿਮੀਤੌਰ
'ਤੇਇਜਾ਼ਿਤਲਈਦਰਖਾਸਤਦੇਣੀਹੋਵੇਗੀ।ਹਰੇਕਰਬਨੈਕਾਰਨੂੰ ਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇ ਕੂੰਮਬਾਰੇਦਿੱਸਦੇਹੋਏਪ੍ਰਵਾਨਗੀਦੀਇਿੱ ਕਸਖ਼
ਤਪ੍ਰਰਕਰਰਆਰਵਿੱ ਚੋਂਗੁ਼ਿਰਨਾਹੋਵੇਗਾ,

ਅਤੇਸਰਹਮਤਹੋਣਾਹੋਵੇਗਾਰਕਕੋਈਵੀਪ੍ਰਕਾਿਨਪ੍ਰੀਤਰਹਾਂਨਾਲਗੁਪ੍ਤਡੇਟਾਦੇਸੂੰਦਰਭਰਵਿੱ ਚਹੋਵੇਗਾ।ਹੋਰਸਾਰੇਵਰਤੋਂਕਾਰ
ਗੁਪ੍ਤਡੇਟਾਤਿੱ ਕਰਸਰਫ੍ਰਾਿਟਰੀ, CCG ਜਾਂਪ੍ਰੈਕਰਟਸਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇਪ੍ਹੁੂੰ ਚਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਸਕਦੇਹਨ।
ਮੇਰਰੇ ਨੱਜੀਡੇਟਾਨੂੰ ਰਕਿੱ ਥੇਰਿੱਰਖਆਜਾਵੇਗਾਅਤੇਇਸਦੀਵਰਤੋਂਰਕਿੱ ਥੇਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸਸਰਵੇਖਣਲਈਵਰਤੇਅਤੇਇਕਿੱ ਤਰਕੀਤੇਜਾਣਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇਸਾਰੇਰਨੱਜੀਡੇਟੇਨੂੰ Ipsos MORI
ਵਿੱ ਲੋਂ ਯੁਨਾਈਟਡਰਕੂੰ ਗਡਮਰਵਚਲੇ ਡੇਟਾਕੇਂਦਰਾਂਅਤੇਸਰਵਰਾਂਰਵਿੱ ਚਸਟੋਰਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂਇਹਯਕੀਨੀਰਕਵੇਂਬਣਾਓਗੇਰਕਮੇਰੀਰਨੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀਸੁਰਿੱਰਖਅਤਹੈ?
Ipsos MORI
ਆਪ੍ਣੀਜਾਣਕਾਰੀਦੀਸੁਰਿੱਰਖਆਦੀਆਂਰ਼ਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰਤਾਨਾਲਲੈਂ ਦੀਹੈਅਤੇਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਕਈਸਾ
ਵਧਾਨੀਆਂਲਾਗਕਰਦੀਹੈਰਕਤੁਹਾਡੀਜਾਣਕਾਰੀਗੁਆਚਣ,

ਚੋਰੀਹੋਣਜਾਂਦੁਰਵਰਤੋਂਕੀਤੇਜਾਣਤੋਂਸੁਰਿੱਰਖਅਤਰਹੇ।ਸੁਰਿੱਰਖਆਸਾਵਧਾਨੀਆਂਰਵਿੱ ਚਿਾਮਲਹਨਦਫ੍ਤਰਾਂਦੀਉਰਚਤਭੌਰਤਕ
ਸੁਰਿੱਰਖਆਅਤੇਕੂੰਰਪ੍ਊਟਰਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂਤਿੱ ਕਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤਅਤੇਸੀਰਮਤਪ੍ਹੁੂੰ ਚ।ਇਹਯਕੀਨੀਬਣਾਉਣਲਈਸਖਤਉਪ੍ਾਅਕੀਤੇਜਾਂਦੇ
ਹਨਰਕਰਨੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀਨੂੰ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤਢੂੰ ਗਨਾਲਸਟੋਰਕੀਤਾਜਾਵੇਅਤੇਰਸਰਫ੍ਉਹਨਾਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂਵਿੱਲੋਂ ਦੇਰਖਆਜਾਵੇਜੋ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਦੇਨਾਲਰਸਿੱ ਧੇਤੌਰ 'ਤੇਿਾਮਲਹਨ।
Ipsos MORI ਆਪ੍ਣੇਜਾਣਕਾਰੀਸੁਰਿੱਰਖਆਰਨਯੂੰ ਤਰਣਾਂਅਤੇਕੂੰਮਕਾਜੀਕਾਰਜਪ੍ਰਨਾਲੀਆਂਦੀਰਨਯਮਤਤੌਰ
'ਤੇਅੂੰਦਰਨੀਅਤੇਬਾਹਰੀਲੇ ਖਾਪ੍ੜਤਾਲਕਰਾਉਂਦੀਹੈ, ਅਤੇਇਹਜਾਣਕਾਰੀਸੁਰਿੱਰਖਆਦੇਅੂੰਤਰਰਾਿਟਰੀਰਮਆਰ, ISO
27001 ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਹੈ।

ਸਵਾਲਾਂਦੇਤੁਹਾਡੇਰਵਅਕਤੀਗਤਜਵਾਬਾਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇਨਾਮ, ਸੂੰ ਪ੍ਰਕਵੇਰਵੇਜਾਂNHS ਨੂੰਬਰਦੇਨਾਲਨਹੀਂਜੋਰੜਆਜਾਂਦਾ।
Ipsos MORI, ਅਤੇ NHS England ਵਿੱ ਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਰਣਤਸਟਾਫ੍ਅਤੇਖੋਜਕਰਤਾ,
ਰਵਅਕਤੀਗਤਜਵਾਬਾਂਨੂੰ ਗੁਪ੍ਤਰਿੱ ਖਦੇਹਨਅਤੇਜਨਰਲਡੇਟਾਪ੍ਰੋਟੈਕਿਨਰੈਗੁਲੇਿਨਅਤੇਸੂੰਬੂੰ ਧਤਹੋਰਸਾਰੇਕਨੂੰ ਨਾਂਦੇਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਹਲਆਂਅਤੇਰਵਧਾਨਾਂ, ਰਜਸਰਵਿੱ ਚਸੁਰਿੱਰਖਅਤਭੂੰ ਡਾਰਣਦੀਆਂ਼ਿਰਰਤਾਂਵੀਿਾਮਲਹਨ, ਦਾਪ੍ਾਲਣਕਰਦੇਹਨ।
Ipsos MORI ਮੇਰਰੇ ਨੱਜੀਡੇਟਾਅਤੇਪ੍ਛਾਣਯੋਗਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆਵਾਂਨੂੰ ਰਕੂੰ ਨੇਸਮੇਂਲਈਰਿੱ ਖੇਗੀ?
Ipsos MORI
ਤੁਹਾਡੇਡੇਟਾਨੂੰ ਰਸਰਫ੍ਅਰਜਹੇਢੂੰਗਨਾਲਰਿੱ ਖੇਗੀਜੋਓਨੇਸਮੇਂਲਈਤੁਹਾਡੀਪ੍ਛਾਣਕਰਸਕੇਰਜੂੰ ਨੇਸਮੇਂਲਈਖੋਜਪ੍ਰੋਜੈਕਟਅਤੇ
ਲਿੱਭਤਾਂਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਾ਼ਿਰਰੀਹੈ।ਰਵਹਾਰਕਤੌਰ 'ਤੇ,

ਇਸਦਾਮਤਲਬਹੈਰਕਇਿੱ ਕਵਾਰਸਾਡੇਵਿੱਲੋਂ ਸੂੰਤੋਿਜਨਕਢੂੰ ਗਨਾਲਖੋਜਦੀਆਂਗੁਪ੍ਤਲਿੱਭਤਾਂਦੀਸਚਨਾਕਰਰਦਿੱ ਤੇਜਾਣ 'ਤੇ,
ਅਸੀਂਤੁਹਾਡੀਪ੍ਛਾਣਕਰਨਵਾਲੇ ਰਨੱਜੀਡੇਟਾਨੂੰ ਸਾਡੇਅਤੇਆਪ੍ਣੇਸਪ੍ਲਾਇਰਾਂਦੇਰਸਸਟਮਾਂਤੋਂਸੁਰਿੱਰਖਅਤਢੂੰ ਗਨਾਲਹਟਾਦੇ
ਵਾਂਗੇ।
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ਇਸਅਰਧਐਨਲਈ, ਅਸੀਂਆਪ੍ਣੇਰਸਸਟਮਾਂਰਵਿੱ ਚੋਂਤੁਹਾਡੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਨੂੰ 9 ਰਸਤੂੰ ਬਰ 2021
ਤੋਂਬਾਅਦਸੁਰਿੱਰਖਅਤਢੂੰ ਗਨਾਲਹਟਾਦੇਵਾਂਗੇ।

ਮੇਰਡ
ੇ ਾਕਟਰਦੀਇਸਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਕੀਿਮਲੀਅਤਹੈ?
ਇਹਪ੍ਰਿਨਾਵਲੀਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡਦੇਇਿੱਕ GP ਦੇਨਾਲਰਰਜਸਟਰਬੇਤਰਤੀਬੇਚੁਣਵੇਂਲੋਕਾਂਨੂੰ ਭੇਜੀਜਾਰਹੀਹੈ,
ਅਤੇਤੁਹਾਡੇਨਾਮਨੂੰ NHS England ਦੇਇਿੱਕ GP ਨਾਲਰਰਜਸਟਰਡਮਰੀ਼ਿਾਂਦੀਸਚੀਰਵਿੱ ਚੋਂਬੇਤਰਤੀਬੇਤੌਰ
'ਤੇਚੁਰਣਆਰਗਆਸੀ।
GP
ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਸਚੇਤਹੋਣੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨਰਕਸਰਵੇਖਣਕਰਵਾਇਆਜਾਰਰਹਾਹੈ।ਸਰਵੇਖਣਪ੍ਰਾਹੋਜਾਣਤੋਂਬਾਅ
ਦ, ਉਹਨਾਂਕੋਲਆਪ੍ਣੇਅਰਭਆਸਲਈਗੁਪ੍ਤ, ਸਾਂਰਖਅਕੀਨਤੀਰਜਆਂਤਿੱਕਪ੍ਹੁੂੰ ਚਪ੍ਰਾਪ੍ਤਹੋਵੇਗੀਜੋਰਕਇਸਵੈੱਬਸਾਈਟ
'ਤੇਉਪ੍ਲਬਧਹੋਵੇਗੀhttps://gp-patient.co.uk/surveysandreports,
ਪ੍ਰਉਹਨਾਂਕੋਲਰਵਅਕਤੀਗਤਜਵਾਬਾਂਤਿੱ ਕਪ੍ਹੁੂੰ ਚਪ੍ਰਾਪ੍ਤਨਹੀਂਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀਸਰਵੇਖਣਨੂੰ ਨੈਰਤਕਮਨ਼ਿਰੀਰਮਲੀਹੈ?
2007 ਰਵਿੱ ਚਸਰਵੇਖਣਿੁਰਕਰਨਤੋਂਪ੍ਰਹਲਾਂ Ipsos MORI ਨੇ Central Office for Research Ethics
Committee (COREC) ਨਾਲਸਲਾਹਮਿਵਰਾਕੀਤਾਅਤੇਇਹਦਿੱ ਰਸਆਰਗਆਸੀਰਕਇਹਸਰਵੇਖਣ 'ਿੁਿੱ ਧਖੋਜ'
ਹੋਣਦੀਬਜਾਏ ‘ਸੇਵਾਮੁਲਾਂਕਣ’ ਹੈ – ਭਾਵਰਕ GP
ਵਿੱ ਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇਮਰੀ਼ਿਾਂਨੂੰ ਰਦਿੱ ਤੀਜਾਣਵਾਲੀਸੇਵਾਦਾਮੁਲਾਂਕਣਕਰਨਾ।ਇਸਨਤੀਜੇਵਜੋਂ,
ਇਸਸਰਵੇਖਣਨੂੰ ਰਵਹਾਰਕਮੈਡੀਕਲਖੋਜਨੈਰਤਕਤਾਮਨ਼ਿਰੀਦੀ਼ਿਰਰਤਨਹੀਂ।ਹਾਲਾਂਰਕ, Ipsos MORI
ਖੋਜਨੈਰਤਕਤਾਵਾਂਦੀ Market Research Society ਦੇ਼ਿਾਬਤੇਨਾਲਪ੍ਰੀਤਰਹਾਂਪ੍ਾਲਣਾਕਰਦੀਹੈ,
ਅਤੇਮੁਹਿੱਈਆਕੀਤੀਜਾਣਵਾਲੀਮਰੀ਼ਿਦੀਜਾਣਕਾਰੀਦੀਵਰਤੋਂਇਸਸਰਵੇਖਣਦੇਉਦੇਿਤੋਂਅਲਾਵਾਹੋਰਰਕਸੇਵੀਉਦੇਿਲ
ਈਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਂਦੀ।
UK ਜਨਰਲਡੇਟਾਪ੍ਰਟ
ੋ ੈਕਿਨਰੈਗਲ
ੁ ੇ ਿਨ (GDPR)
UK GDPR ਰਵਿੱ ਚਕਈਅਰਧਕਾਰਿਾਮਲਹਨ,
ਹਾਲਾਂਰਕਇਹਸਾਰੇਅਰਧਕਾਰਉੱਥੇਲਾਗਨਹੀਂਹੁੂੰ ਦੇਰਜਿੱ ਥੇਕੂੰਮਕਰਨਦਾਕਨੂੰ ਨੀਅਧਾਰਜਨਕਾਰਜਹੋਵੇ,
ਇਸਰਵਿੱ ਚਡੇਟਾਨੂੰ ਰਮਟਾਉਣਅਤੇਡੇਟਾਪ੍ੋਰਟੇਰਬਲਟੀਦੇਅਰਧਕਾਰਵੀਿਾਮਲਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇਕੋਲ Ipsos MORI ਵਿੱ ਲੋਂ ਰਿੱਖੇਜਾਣਵਾਲੇ ਰਕਸੇਵੀਰਨੱਜੀਡੇਟਾਤਿੱ ਕਉਸਨੂੰ ਰਮਟਾਏਜਾਣਤੋਂਪ੍ਰਹਲਾਂ9 ਰਸਤੂੰ ਬਰ

2021 ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਕਰਨਦੀਮੂੰ ਗਕਰਨਦਾਅਰਧਕਾਰਹੈ।ਤੁਸੀਂਸਰਵੇਖਣਰਵਿੱ ਚਜੋਆਪ੍ਣਾਰਨੱਜੀਡੇਟਾਅਤੇਜਵਾਬਰਦੂੰ ਦੇਹੋ,
ਤੁਸੀਂਡੇਟਾਨੂੰ ਰਰਪ੍ੋਰਟਕੀਤੇਜਾਣਲਈਵਰਤੋਂਕੀਤੇਜਾਣਤੋਂਪ੍ਰਹਲਾਂਰਕਸੇਵੀਸਮੇਂਉਸ
'ਤੇਪ੍ਰਰਕਰਰਆਕੀਤੇਜਾਣਦੀਸਰਹਮਤੀਵਾਪ੍ਸਲੈ ਕੇਉਸ 'ਤੇਇਤਰਾ਼ਿਜਤਾਸਕਦੇਹੋ (6 ਐਰਪ੍ਰਲ2021)।
NHS Englandਤੁਹਾਡੇਅਰਧਕਾਰਾਂਨਾਲਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤਬੇਨਤੀਆਂਲਈਆਮਤੌਰ'ਤੇਇਿੱਕਮਹੀਨੇਦੇਅੂੰਦਰਜਵਾਬਦੇਵਾਂਗੇ,
ਹਾਲਾਂਰਕਇਸਰਵਿੱ ਚਕੁਝਅਪ੍ਵਾਦਵੀਹਨ। NHS England

ਦੀਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾਸਚਨਾਤੁਹਾਡੇਅਰਧਕਾਰਾਂਅਤੇਉਹਨਾਂਦੀਵਰਤੋਂਦੀਤਰੀਕੇਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਹੈ।https://www.england.
nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
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ਜੇਕਰਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਗਿੱ ਲਨੂੰ ਲੈ ਕੇਕੋਈਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂਹਨਰਕਅਸੀਂਤੁਹਾਡੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਦੀਵਰਤੋਂਰਕਵੇਂਕੀਤੀਹੈਤਾਂਤੁਹਾਡੇਕੋਲ
Information Commissioner’s Office (ICO) ਨੂੰ ਰਿਕਾਇਤਦਰਜਕਰਾਉਣਦਾਅਰਧਕਾਰਹੈ।
Information Commissioner’s Office ਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਰਕਵੇਂਕਰਨਾਹੈਇਸਬਾਰੇਜਾਣਕਾਰੀਤੁਸੀਂ
https://ico.org.uk/global/contact-us/ ਤੋਂਜਾਂਇਸਈਮੇਲਪ੍ਤੇ 'ਤੇਈਮੇਲਭੇਜਕੇਲੈਸਕਦੇਹੋ:

casework@ico.org.uk
ਮੈਂਇਸਸਰਵੇਖਣਅਤੇ/ਜਾਂਆਪ੍ਣੇਰਨੱਜੀਡੇਟਾਦੇਬਾਰੇਰਵਿੱ ਚ Ipsos MORI ਅਤੇ NHS England
ਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਰਕਵੇਂਕਰਸਕਦਾ/ਸਕਦੀਹਾਂ?
Ipsos MORI ਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰੋ:
ਜੇਕਰਤੁਹਾਡੇਕੋਲਇਸਖੋਜਦੇਬਾਰੇਕੋਈਸਵਾਲਹਨ,

ਤਾਂਰਕਰਪ੍ਾਕਰਕੇਖੋਜਟੀਮਦੇਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰੋ।ਉਹਨਾਂਨਾਲਇਸਦੁਆਰਾਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ:
ਈਮੇਲ: GPPatientSurvey@ipsos.com
ਡਾਕ:
The GPPS Team - Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London
E1W 1YW
ਜੇਕਰਤੁਹਾਡੇਕੋਈਵੀਸਵਾਲਹਨਜਾਂਜੇਕਰਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾਸਚਨਾ,
ਡੇਟਾਸੁਰਿੱਰਖਆਦੇਕਨੂੰ ਨਾਂਦੇਨਾਲਸਾਡੇਅਨੁਪ੍ਾਲਣ,

ਜਾਂਸਾਡੇਕੋਲਮੌਜਦਤੁਹਾਡੀਜਾਣਕਾਰੀਦੇਬਾਰੇਵਧੇਰੀਜਾਣਕਾਰੀਚਾਹੀਦੀਹੈ,

ਤਾਂਰਕਰਪ੍ਾਸਾਡੇਅਨੁਪ੍ਾਲਣਰਵਭਾਗਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰੋੈ।ੋ ਉਹਨਾਂਨਾਲਇਸਦੁਆਰਾਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ:

ਈਮੇਲਕਰੋ: compliance@ipsos.com ਅਤੇਰਵਿਾਪ੍ੂੰ ਗਤੀਰਵਿੱ ਚ “20-066337-01 GPPS” ਰਲਖੋ।
ਡਾਕ:
Ref: 20-066337-01GPPS
Compliance Department
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London
E1W 1YW
NHS England ਨਾਲਸੂੰ ਪ੍ਰਕਕਰੋ:
ਈਮੇਲ: england.contactus@nhs.net
ਟੈਲੀਫ੍ੋਨ: 0300 311 22 33
ਡਾਕ:
NHS England
PO Box 16738
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Redditch
B97 9PT
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