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NHSਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡਾ ਮੌਕਾ
ਮੈਂਤੁਹਾਨੰ GP Patient Survey ਵਵਿੱਚਭਾਗਲੈ ਣਲਈਪੁਿੱਛਣਵਾਸਤੇਵਲਖਰਹੀਹਾਾਂ।ਇਸਸਰਵੇਖਣਨੰ NHS Englandਦੀਤਰਫ਼ੋIpsos
MORIਵਿੱਲੋਂਕੀਤਾਜਾਵਰਹਾਹੈ।ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ1ਵਮਲੀਅਨਲ਼ੋ ਕਸਰਵੇਖਣਵਵਿੱਚਭਾਗਲੈ ਣਦੁਆਰਾਸਾਡੀਮਦਦਕਰਦੇਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੇਖੇਤਰਵ ਿੱਚ GP ਅਤੇਵਿਹਤਿੇ ਾ ਾਾਂਵ ਿੱਚਿੁ ਧਾਰਕਰਨਾ
ਇਹਸਰਵੇਖਣਤੁ ਹਾਡੀGPਸਰਜਰੀਅਤੇਹ਼ੋਰਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਾਂਦੇਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਾਂਬਾਰੇਪੁਿੱਛਦਾਹੈ,
ਾਂ
ਅਤੇਇਸਵਵਿੱਚਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇਅਤੇਤੁਹਾਡੀਆਮਵਸਹਤਬਾਰੇਸਵਾਲਸ਼ਾਮਲਹਨ।ਜ਼ੋਜਵਾਬਅਸੀਵਾਪਸਹਾਸਲਕਰਦੇ
ਹਾਾਂ, ਉਹ NHS
ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਰਗੇਲ਼ੋਕਾਾਂਅਤੇਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰਵਾਸਤੇਸਥਾਨਕਵਸਹਤਸੇਵਾਵਾਾਂਵਵਿੱਚਸੁਧਾਰਕਰਨਵਵਿੱਚਮਦਦਕਰਦੇਹਨ।ਵਪਛਲੇ ਬਾਰਾਾਂਮਹੀਵਨਆਾਂਵਵਿੱਚ
GP ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਨੰ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀਦੇਜਵਾਬਵਵਿੱਚਕਈਤਬਦੀਲੀਆਾਂਕਰਨੀਆਾਂਪਈਆਾਂ।ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ,
ਇਹਪਵਹਲਾਾਂਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਮਹਿੱਤਵਪਰਨਹ਼ੋ ਵਗਆ ਹੈਵਕਅਸੀਤੁਾਂ ਹਾਡੀਆਾਂਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਦੇਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਾਂਬਾਰੇਸੁਣੀਏ
ਾਂ
ਾਂ
ਾਂ
ਭਾਵੇਂਤੁਸੀਹਾਲੀਆਸਮੇਂ
ਵਵਿੱਚਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀਵਵਖੇਨਹੀਵੀਗਏ,
ਜਾਾਂਜੇਤੁਸੀਪਵਹਲਾਾਂ
ਵੀਕ਼ੋਈਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਭਰੀਹੈ,
ਨਿੱਥੀਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਨੰ ਭਰਕੇਜਾਾਂਆਨਲਾਈਨਭਾਗਲਵ਼ੋ।NHSਲਈਆਨਲਾਈਨਭਾਗਲੈ ਣਾਸਸਤਾਹੈ।
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਨੰ ਭਰ਼ੋਅਤੇਉਸਨੰ ਨਿੱਥੀਵਲਫਾਫੇਵਵਿੱਚਭੇਜਦ਼ੋ।ਇਹਮੁਫਤਹੈ –

ਾਂ ।ਜਾਾਂਆਨਲਾਈਨਭਾਗਲਓ।www.gpsurvey.net/login
ਤੁ ਹਾਨੰ ਮ਼ੋਹਰਦੀਲ਼ੋ ੜਨਹੀਹੈ
‘ਤੇਜਾਓਅਤੇਨੀਚੇਵਦਿੱਤੇਲਾਗਇਨਵੇਰਵਵਆਾਂਦੀਵਰਤੋਂਕਰ਼ੋ:

ਿਰ ੇਖਣਿੰਵਖਆ:1234567890ਆਨਲਾਈਨਪਾਿ ਰਡ: AAAAA
ਇਸਵਵਿੱਚ15ਵਮੰਟਾਾਂਤੋਂਘਟ
ਿੱ ਸਮਾਾਂਲਿੱਗੇਗਾ।
ਾਂ
ਾਂ
ਤੁ ਿੀਜਲਦੀਤੋਂ
ਜਲਦੀਿਰ ਖ
ੇ ਣਭਰਕੇNHSEnglandਵ ਖੇਿਾਡੀਿਹਾਇਤਾਕਰਿਕਦੇਹੋ।ਿਾਨੰ ਇਿਤਰ੍ਾਾਂਨਾਲਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈਵਰਮਾਈਡਰ
ਾਂ ੇਗੀ।
ਭੇਜਣਦੀਲੋ ੜਨਹੀਹੋ
ਤੁ ਹਾਡੀਜਾਣਕਾਰੀਨਾਲਗੁ ਪਤ ਜੋਂਵ ਹਾਰਕੀਤਾਜਾ ੇਗਾ
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇਉਤ
ਿੱ ੇਸਰਵੇਖਣਅਤੇਗੁਪਤਤਾਬਾਰੇਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀਵਦਿੱਤੀਗਈਹੈ।ਜੇਤੁਹਾਡੇ ਕਈ
਼ੋ ਹ਼ੋਰਸਵਾਲਹਨਜਾਾਂਤੁਹਾਨੰ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀਭਰਨਵਵਿੱਚਮਦਦ
ਚਾਹੀਦੀਹੈ, ਤਾਾਂwww.gp-patient.co.uk’ਤੇਜਾਓ।ਜਾਾਂਵਫਰIpsos MORIਨੰ ਮੁਫ਼ਤਫ਼ੋਨ0808 819 9144
’ਤੇਕਾਲਕਰੋ(ਸ਼ੋਮਵਾਰਤੋਂਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ8ਵਜੇਤੋਂਸ਼ਾਮ9ਵਜੇ; ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰ1
ੇ 0ਵਜੇਤੋਂਸ਼ਾਮ5ਵਜੇ)।

NHS ਦੀਮਦਦਕਰਨਲਈਆਪਣਾਕੁਝਸਮਾਾਂਦੇਣਵਾਸਤੇਤੁਹਾਡਾਬਹੁਤ-ਬਹੁਤਧੰਨਵਾਦ।
ਤਵਹਵਦਲੋਂ

Neil Churchill
Director of Patient Experience
NHS England
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਜੇ ਪਾਿੇ ਦੇਖੋ



ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਇਹ ਿਰ ਖ
ੇ ਣ ਵਕਉ ਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ NHSਦੀ ਮਦਦ GPਸਰਜਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ
ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਜ਼ਰਰਤਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ GP ਸਰਜਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਪਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ
ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰ www.gp-patient.co.uk ਵੈਬ
ਿੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।
ਤੁ ਹਾਨੰ ਮੇਰੇ ਿੰਪਰਕ ੇਰ ੇ ਵਕਿੱਥੋਂ ਵਮਲੇ ?
ਤੁ ਹਾਡਾਨਾਾਂ GP ਦੇਨਾਲਰਵਜਸਟਰਡ NHS ਮਰੀਜ਼ਾਾਂਦੀਸਚੀਤੋਂਬੇਤਰਤੀਬੇਢੰਗਨਾਲਚੁਵਣਆਵਗਆਸੀ।ਸਧਾਰਨ ਡੇ ਟਾ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਵਨਯਮਅਤੇਡੇਟਾ
ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਨੰ ਨ2018ਦੇਤਵਹਤਅਸੀ,ਾਂ NHS Englandਵਵਖੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਾਰੇਜ਼ੋਜਾਣਕਾਰੀਰਿੱਖਦੇਹਾਾਂ, ਉਸਲਈ ('ਡੇ ਟਾਕੰਟਰ਼ੋਲਰ' ਦੇਤਰ
ੌ ਤੇ)
ਵਜੰਮੇਵਾਰੀਲੈਂ ਦੇਹਾਾਂ।Ipsos MORIਇਿੱਕ ‘ਡੇ ਟਾਪਰ਼ੋਸੈਸਰ’ ਹੈਜ਼ੋਸਰਵੇਖਣਨੰ ਕਰਨਲਈਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂਕਾਰਜਕਰਦਾਹੈ।
Ipsos MORI ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ NHS ਨੰਬਰ ਨੰ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਸਰਫ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਹ
ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। Ipsos MORI ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ
GP_Survey

ਿੱਲੋਂ ਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਕਿਟ ਿੁ ਨੇਹੇ ੀ ਵਰਮਾਇੰਡਰ ਜੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਿ ਵ ਚ
ਿੱ ਤੁ ਹਾਡੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਾਿਤੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਦਾ ਵਲੰ ਕ ਹੋ ੇਗਾ- ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਲੌ ਗ-ਇੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ
ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹ਼ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ipsos MORI ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਨੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਏਗੀ।
NHS
ਾਂ ਸੰਪਰਕਕਾਇਮਕਰਸਕਦੇਹ਼ੋਅਤੇਤੁਹਾਡੀਜਾਣਕਾਰੀਨੰ ਵਰਤਣਦੇਤਰੀਕੇਨਾਲਸਬੰਧਤ
Englandਦੇਵਨਿੱ ਜਤਾਨ਼ੋਵਟਸਵਵਿੱਚਦਿੱਵਸਆਵਗਆਹੈਵਕਤੁ ਸੀਵਕਵੇਂ
ਾਂ
ਅਵਧਕਾਰਾਾਂਬਾਰੇਦਿੱਵਸਆਵਗਆਹੈ।ਤੁ ਸੀਇਹਨ਼ੋ
ਵਟਸਇਸਵੈਬਸਾਈਟਤੇਜਾਕੇਦੇਖਸਕਦੇਹ਼ੋwww.england.nhs.uk/contact-us/privacynotice
ਮੇਰੇਜ ਾਬਾਾਂਦਾਕੀਕੀਤਾਜਾਾਂਦਾਹੈ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਾਂਨੰ ਹ਼ੋਰਨਾਾਂਲ਼ੋਕਾਾਂਦੇਜਵਾਬਾਾਂਦੇਨਾਲਇਿੱਕਠੇਰਿੱਖਵਦਿੱਤਾਜਾਾਂਦਾਹੈਤਾਾਂਜ਼ੋਤੁਹਾਡੀ GP
ਪਰੈਕਵਟਸਅਤੇਸਥਾਨਕਇਲਾਕੇਲਈਨਤੀਜੇਪਰਦਾਨਕੀਤੇਜਾਸਕਣ, ਅਤੇਰਾਸ਼ਟਰੀਨਤੀਜੇਕਿੱਢੇਜਾਸਕਣ।ਇਨ੍ਾਾਂਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਾਂ,
ਾਂ
ਪਤੇਜਾਾਂNHSਨੰਬਰਨਾਲਵਲੰ ਕਨਹੀਕੀਤਾਜਾਾਂ
ਦਾ।ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਾਂਨੰ Ipsos MORIਦੁਆਰਾਅਤੇਪਰਮਾਵਣਤNHS
Englandਦੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂਅਤੇਖ਼ੋਜੀਆਾਂਦਆ
ੁ ਰਾਗੁ ਪਤਰਿੱਵਖਆਜਾਏਗਾ।ਪਰਕਾਵਿਤਹੋਏਵਕਿੇ ੀਨਤੀਵਜਆਾਂਵ ਿੱਚਕੋਈ ੀਵ ਅਕਤੀਤੁ ਹਾਡੀਪਛਾ
ਾਂ
ਣਨਹੀਕਰਿਕੇ
ਗਾ।ਵਧੇਰੇਜਾਣਕਾਰੀਲਈਇਸਵੈਬਸਾਈਟਤੇਜਾਓwww.gp-patient.co.uk/confidentiality
ਇਿ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਉਿੱਤੇ ਿਰ ੇਖਣ ਨੰਬਰ ਵਕਿ ਲਈ ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ?
Ipsos MORIਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਲ ਵਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਖਾਈ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਸਰਫ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਾ
ਾਂ ਪਿੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨੰ GPਸਰਜਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ
ਵਦਖਾ ਚੁਿੱਕੇ ਲ਼ੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਰੀਮਾਈਡਰ
ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਤੁ ਹਾਡੇ NHSਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਰੀਮਾਈਡਰ
ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਵਪਸ ਭੇਜ਼ੋ ਜਾਾਂ Ipsos MORI ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਫ਼ੋਨ 0808 819 9144 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ।
ਕੀ ਪਰਿਨਾ ਲੀ ਭਰਣ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਾਂ, ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਕ਼ੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀ।ਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਦ਼ੋਸਤ ਜਾਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਪਰ
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਵਾਬ ਵਸਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਪਣੇਤਜਰਵਬਆਾਂ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਣ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਪਰਿਨਾ ਲੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਿੱਡੇ ਵਪਰੰਟ ਜਾਾਂ ਬਰੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ 0800
819 9144‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

