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 NHSﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ آپ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ اس ﻣﮑﺘﻮب ﮐﮯ ذرﯾﻌہ  GPﻣﺮﯾﺾ ﮐﮯ ﺳﺮوے ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮ رﮨﯽ ﮨﻮں۔
اس ﺳﺮوے ﮐﻮ  England NHSﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ  MORI Ipsosاﻧﺠﺎم دے رﮨﯽ ﮨﮯ اور ﮨﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
 1ﻣﻠﯿﻦ ﻟﻮگ ﺳﺮوے ﻣﯿﮟ ﺣﺼّہ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮨﻤﺎری ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔

آپ ﮐﮯ ﻋﻼﻗہ ﻣﯿﮟ  GPاور ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﺑﮩﺘﺮ ﺑﻨﺎﻧﺎ
ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺴﻠﮑہ ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ ﮐﻮ ُﭘﺮ ﮐﺮ ﮐﮯ اس ﺳﺮوے ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﯾہ آپ ﺳﮯ
اﭘﻨﯽ  GPﺳﺮﺟﺮی اور دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ  NHSﺧﺪﻣﺎت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮاﻻت ﭘﻮﭼﮭﺘﺎ ﮨﮯ اور اس ﻣﯿﮟ
آپ اور آپ ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاﻻت ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻤﯿﮟ ﺟﻮ ﺟﻮاﺑﺎت ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﯿﮟ وه  NHSﮐﯽ آپ ﺟﯿﺴﮯ ﻟﻮﮔﻮں اور آپ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﺑﮩﺘﺮ
ﺑﻨﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺧﻮاه آپ ﻧﮯ ﺣﺎﻟﯿہ دﻧﻮں ﻣﯿﮟ اﭘﻨﯽ  GPﺳﺮﺟﺮی ﮐﺎ دوره ﻧہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ،ﯾﺎ اس
ﺳﮯ ﻗﺒﻞ آپ ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ ُﭘﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ،اس ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮨﻤﺎرے ﻟﺌﮯ آپ ﮐﯽ راﺋﮯ ﺟﺎﻧﻨﺎ واﻗﻌﯽ
اﮨﻢ ﮨﮯ۔
ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺎ
وﻗﺖ ﻟﮕﻨﺎ ﭼﺎﮨﺌﮯ اور آپ اﺳﮯ ﻓﺮاﮨﻢ ﺷﺪه ﻟﻔﺎﻓہ ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ آپ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ
اﺳﮣﺎﻣﭗ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ آپ ﺟﻠﺪ از ﺟﻠﺪ ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ واﭘﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮ ﮐﮯ  NHS Englandﮐﯽ
رﻗﻢ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ – ﮐﯿﻮں ﮐہ ﺗﺐ ﮨﻤﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﯾﺎد دﮨﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﮑﺘﻮب
ارﺳﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔

آپ ﮐﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ رازداری ﺑﺮﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ
ﺻﻔﺤہ ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮ ﺳﺮوے اور رازداری ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درج ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣﺰﯾﺪ
ﺳﻮاﻻت ﮨﻮں ﯾﺎ ﺳﻮاﻟﻨﺎﻣہ ﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد درﮐﺎر ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ www.gp-patient.co.ukﭘﺮ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﮩﺎں آپ ﺳﺮوے آن ﻻﺋﻦ ﭘﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ  MORI Ipsosﮐﻮ ﻣﻔﺖ ﻓﻮن  0800 819 9149ﭘﺮ )ﭘﯿﺮ ﺗﺎ
ﺟﻤﻌہ ،ﺻﺒﺢ  8ﺑﺠﮯ ﺳﮯ ﺷﺎم  9ﺑﺠﮯ ﺗﮏ؛ ﺑﺮوز ﮨﻔﺘہ ﺻﺒﺢ  10ﺑﺠﮯ ﺳﮯ ﺷﺎم  5ﺑﺠﮯ ﺗﮏ( ﮐﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔
 NHSﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آپ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﮐﭽﮭ وﻗﺖ ﻧﮑﺎﻻ ،اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ آپ ﮐﮯ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﮨﯿﮟ۔
ﺑﺼﺪ ﺧﻠﻮص واﺣﺘﺮام
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ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤہ ﭘﻠﮣﯿﮟ

آپ یہ سروے کیوں کررہے ہیں؟
خدمات میں بہتری النے میں مدد کرے  NHSکی سرجریز اور دیگر مقامی  GPکو NHSیہ سروے
کے www.gp-patient.co.ukگا تاکہ آپ کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کیا جائے ۔ آپ
GPویب سائٹ پر جا کر سابقہ سرویز سے تمام نتائج دیکھ سکتے ہیں ،بشمول آپ کی مقامی
سرجریوں کے نتائج ۔

آپ کو میرا نام و پتہ کیسے مال؟
آپ کا نام ایک  GPکے ساتھ درج شدہ  NHSمریضوں کی فہرست سے بے ترتیب طریقہ سے
منتخب کیا گیا تھا۔  Ipsos MORIآپ کو یہ سوالنامہ  NHS Englandکی جانب سے ارسال کررہا
ہے۔ ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قانون  1998کے تحت NHS England ،آپ کے بارے میں رکھی
گئی معلومات کے لیے ذمہ دار ہے۔
 Ipsos MORIآپ کے رابطہ کی معلومات کو خفیہ رکھے گا اور اس کا استعمال صرف آپ کو
یہ سوالنامہ ارسال کرنے کے لیے کرے گا۔ سروے مکمل ہوجانے کے فورا بعد  Ipsos MORIآپ
کے ذاتی رابطہ کی معلومات کو تلف کردے گا۔  Ipsos MORIکو آپ کی صحت سے متعلق کوئی
معلومات نہیں دی گئی ہیں۔

میرے جوابات کا کیا ہوگا؟
آپ کے جوابات کو دوسرے لوگوں کے جوابات کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور انہیں آپ کے نام ،پتہ یا
 NHSنمبر سے نہیں جوڑا جاتا ہے۔ سواالت کے تئیں آپ کے انفرادی جوابات کو  Ipsos MORIکے
ذریعہ اور  NHS Englandکے منظورشدہ عملہ نیز محققین کے ذریعہ خفیہ رکھا جائے گا۔ کسی
بھی شائع کردہ نتائج میں کوئی بھی آپ کی شناخت نہیں کر سکے گا۔ مرید معلومات کے
لیے  www.gp-patient.co.uk/faq/confidentialityپر جائیں۔

اس خط کے سامنے دیا گیا سروے نمبر کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟
 Ipsos MORIسروے نمبر کا استعمال یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کس نے اس سروے کا جواب
دیا ہے (تاکہ وہ صرف ان افراد کو یاددہانی خطوط ارسال کریں جنہوں نے جواب نہیں دیا ہے)
عالوہ ازیں اسے  GPسرجریز سے لنک کرنے کے لیے۔ سروے نمبر آپ کے  NHSنمبر سے جڑا
ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ اس سروے کے بارے میں کوئی یاد دہانی موصول کرنا نہیں چاہتے ہیں ،تو
براہ کرم ایک خالی سوالنامہ واپس بھیج دیں یا  Ipsos MORIکو مفت فون نمبر  0800 819 9149پر
کال کریں۔

کیا اس سوالنامہ کو پُر کرنے میں کوئی میری مدد کرسکتا ہے؟
جی ہاں ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی دوست
یا رشتہ دار سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں ،لیکن براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ
جوابات صرف آپ کے تجربات کے بارے میں ہوں۔

اگر آپ آسان مطالعہ ،بڑے پرنٹ یا بریل میں اس سوالنامہ کی ایک کاپی
چاہتے ہیں ،تو اس مفت فون پر کال کریں  0800 819 9149۔

