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NHSને મદદ કરવાની તમારી તક 

હુ ંતમને GP દદી સરે્વક્ષણમ  ંભ ગ લેર્વ નુ ંજણ ર્વર્વ  લખી રહી છ.ં આ સરે્વક્ષણ Ipsos MORI દ્વ ર  NHS 

England ર્વતી હ થ ધર ઇ રહ્યો છે અને દર ર્વરે્ષ લગભગ 1 મમલલયન લોકો સરે્વક્ષણમ  ંભ ગ લઇને અમને મદદ 
કરે છે. 

તમારા વવસ્તારમાાં GP અને સ્વાસ્્ય સેવાઓ સધુારવી 

કપૃા કરીને સાથે જોડેલ પ્રશ્નાવલલ ભરીને સવેક્ષણમાાં ભાગ લો. તે તમ રી GP સર્જરી અને અન્ય સ્થ મનક NHS 
સેર્વ ઓન  તમ ર  અનભુર્વો અંગે પછેૂ છે, અને તેમ  ંતમ ર  મર્વશે તથ  તમ ર  એકંદર સ્ર્વ સ્્ય અંગેન  પ્રશ્નોનો 
સમ રે્વશ થ ય છે. અમને મળેલ  જર્વ બો તમને તથ  તમ ર  કુટંુબ જેર્વ  લોકો મ ટે સ્થ મનક સ્ર્વ સ્્ય સેર્વ ઓને 
સધુ રર્વ મ  ંNHSને મદદ કરે છે. તમે ત જેતરમ  ંતમ રી GP સર્જરીની મલુ ક ત લીધી ન હોય, અથર્વ  તમે 
અગ ઉ પ્રશ્ન ર્વલલ ભરી હોય તો પણ, અમે તમ ર  અલભપ્ર યો સ ભંળીએ તે ખરેખર મહત્ર્વનુ ંછે. 

પ્રશ્ન ર્વલલ પણૂણ કરર્વ મ  ંતમને 15 વમવનટ કરતાાં વધ ુસમય લ ગર્વો જોઇએ નહીં અને તમે તેને પરૂ  પ ડેલ 
એન્રે્વલોપમ  ંપરત કરી શકો છો. તમ રે સ્ટેમ્પ (ટપ લ ટટટકટ) ચોંટ ડર્વ ની જરૂર નથી. તમે શક્ય બને તેટલુાં 
જલ્દીથી પ્રશ્નાવલલને પરત મોકલીને NHS England ખાતે નાણાાં બચાવવામાાં અમને મદદ કરી શકો છો– એ રીતે 
અમ રે તમને કોઇપણ રીમ ઇન્ડસણ મોકલર્વ ની જરૂર નહીં રહ.ે 

તમારી માહિતીને ગોપનીય તરીકે ગણવામાાં આવશે 

આગ મી પષૃ્ઠ પર સરે્વક્ષણ અને ગોપનીયત  અંગે ર્વધ ુમ ટહતી છે. જો તમને ર્વધ ુપ્રશ્નો હોય અથર્વ  પ્રશ્ન ર્વલલ 
ભરર્વ મ  ંમદદની જરૂર હોય, તો કૃપ  કરીને www.gp-patient.co.uk ની મલુ ક ત લો  જય  ંતમે ઓનલ ઇન 
સરે્વક્ષણ પણ ભરી શકો છો, અથર્વ  Ipsos MORI ને ફ્રીફોન 0800 819 9140 (સોમર્વ રથી શકુ્રર્વ ર, સર્વ રન  
8am થી ર તન  9pm સધુી; શમનર્વ રે, સર્વ રન  10am થી સ જંન  5pm સધુી) પર કોલ કરી શકો છો. 

NHSને મદદ કરર્વ  તમ રો થોડો સમય આપર્વ  બદલ આપનો ખબૂ ખબૂ આભ ર 
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આ સવેનો અમલ તમે શા માટે કરી રહ્યા છો? 

આ સરે્વક્ષણ NHSને GP સર્જરી અને અન્ય સ્થ મનક NHS સેર્વ ઓ સધુ રર્વ મ  ંમદદ કરશે જેથી તેઓ તમ રી 
જરૂટરય તોને ર્વધ ુસ રી રીતે પરૂી કરી શકે. www.gp-patient.co.uk રે્વબસ ઈટની મલુ ક ત દ્વ ર , તમે તમ ર  
સ્થ મનક GP સર્જરીન  પટરણ મો સટહત, પ છલ  સરે્વક્ષણ પરથી તમ મ પટરણ મો જોઈ શકો છો. 

તમને માર ું  નામ અને સરનામ ું કેવી રીતે મળ્ ું?  

GP સાથે નોંધાયેલા દદીઓની NHS સચૂિમાાંથી તમાર ાં નામ યાદૃચ્છિક રીતે પસાંદ કરવામાાં આવ્ ાં હત ાં. General Data 

Protection Regulation અને Data Protection Act 2018 અંતર્ગત, અમે NHS England ખાતે (એક ‘ડેટા નનયાંત્રક' 

તરીકે) તમારા નવશેની જે માહહતી ધરાવીએ િીએ તેના માટે જવાબદાર િીએ. Ipsos MORI સવેક્ષણ હાથ ધરવા 
માટે અમારા વતી કાયગ કરતા 'ડેટા પ્રોસેસર' િે.  

Ipsos MORI તમારી સાંપકગ  નવર્તો ગ પ્ત રાખશે અને ફક્ત તમને આ સવેક્ષણ મોકલવા માટે જ તેનો ઉપયોર્ કરશે. 

Ipsos MORI ને તમારા સ્વાસ્્ય નવશેની કોઈપણ માહહતી આપવામાાં આવી નથી. સવેક્ષણ પણૂગ થતા, Ipsos MORI 

તમારી સાંપકગ  નવર્તોનો નાશ કરશે.  

NHS Englandની ર્ોપનીયતા સિૂના તમે કેવી રીતે સાંપકગ  કરી શકો િો અને તમારી માહહતીનો ઉપયોર્ કેવી રીતે 

થાય િે તે નવશે તમારા અનધકારો સમજાવે િે. તમે સિૂનાને અહીં જોઈ શકો િો: www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy-notice. 
મારા જવાબોન ું શ ું થશે? 

તમારા GP પે્રક્ક્ટસ અને સ્થાનનક ક્ષેત્ર માટે પહરણામો પ્રદાન કરવા અને રાષ્ટ્રીય પહરણામો બનાવવા માટે અન્ય 

લોકોના જવાબો સાથે તમારા જવાબોને એકસાથે મકૂવામાાં આવે િે. તેને તમાર ાં નામ, સરનામ ાં કે NHS નાંબર સાથે 

જોડવામાાં આવતા નથી. તમારા જવાબો Ipsos MORI દ્વારા અને NHS Englandના માન્ય સ્ટાફ અને સાંશોધકો દ્વારા 
ર્ોપનીય રાખવામાાં આવશે. પ્રકાનશત થયેલા કોઈપણ પહરણામોમાાં તમને કોઈ ઓળખી શકશે નહીં. વધ  માહહતી 
માટે www.gp-patient.co.uk/confidentialityપર જાઓ. 

આ પત્રના આગળના ભાગ પરના સવેક્ષણ નાંબરનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાાં આવે છે? 

Ipsos MORI આ સરે્વક્ષણ નબંરનો ઉપયોગ કોણે સરે્વક્ષણ મ ટે પ્રમતટક્રય  આપી છે તે જાણર્વ  (જેથી કરી 
તેઓ જે લોકોએ પ્રમતટક્રય  નથી આપી તેમને સ્મમૃત પત્રો મોકલી શકે) અને જર્વ બોને GP સર્જરી સ થે જોડર્વ  
કરે છે. સરે્વક્ષણ નબંર તમ ર  NHS નબંર સ થે જોડર્વ મ  ંનહીં આરે્વ. જો તમે આ સરે્વક્ષણ મર્વશે કોઇપણ 
સ્મમૃત પત્ર મેળર્વર્વ  ન મ ગંત  હોર્વ, તો કૃપ  કરી અમને પ્રશ્નોત્તરી ખ લી પ છી મોકલી આપો અથર્વ  Ipsos 
MORIને ફ્રી ફોન 0808 819 9140 પર સપંકણ કરો. 

શુાં આ પ્રશ્નોત્તરી ભરવામાાં કોઈ મારી મદદ કરી શકે? 

હ , તે ઠીક છે. તમે મદદ મ ટે અમ રી ટીમનો સપંકણ કરી શકો અથર્વ  મમત્ર કે સબંધંીને પછૂી શકો છો, પણ 
સમુનમિત કરો કે જર્વ બો મ ત્ર તમ ર  અનભુર્વો મર્વશે જ હોય. 

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


