
ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ :1234567890 

2 ਜਨਵਰੀ 2018

NHS  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ
ਤੁਹੂਾਨੂੰ GP  ਮਰੀਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱੂਚ ਭਾਗ ਲੈੂਣ ਲਈ ਪੁੂੱਛਣ ਵਾਸਤ ੇ ਿਲਖ ਰਹੀ ।  ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ NHS England ਦੀ ਤਰੂਫ਼ੋ

Ipsos MORI ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਲੋੂਕ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱੂਚ ਭਾਗ ਲੈੂਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮੂਦਦ
ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ  GP  ਅਤ ੇ ਿਸਹਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਿਕਰਪਾ  ਕਰਕੇ ਨਾਲ  ਨੱਥੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿ ਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲਓ।  ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ GP  ਸਰਜਰੀ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਥਾੂਨਕ
NHS ਦ ੇਤੁਹਾਡ ੇਤਜ਼ਰਿਬਆ ਂਬਾਰੇ ਪੁੂੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੂੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮੂਲ
ਹਨ।  ਜ ੋਜਵਾਬ  ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ੇ , ਉਹ NHS ਨੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਵਰਗ ੇਲੋ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤ ੇਸਥਾਨਕ ਿਸਹੂਤ

ਿਵੱੂਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱੂਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ।  ਚਾਹੇ ਹਾਲੀਆ  ਿਵੱੂਚ ਆਪਣੀ GP  ਸਰਜਰੀ ਿਵਖੇ  ਵੀ ਗਏ,  ੂਜ
ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੈ,  ਵੀ ਇਹ ਸੂੱਚਮੁੂੱਚ ਮਹੂੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ  ਤੁਹਾਡ ੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣੀਏ।
ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤ ੇਤੁਹੂਾਨੂੰ 15

ਹੋ।  ਤੁਹੂਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਟਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੂੜ  ਹੈ।
ਘੱ ਟ ਲੱ ਗੇਗਾ ਅਤ ੇ  ਇੂਸਨੰ ਕੀਤ ੇ ਿਲਫਾਫ ੇ ਿਵੱੂਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸੂਕਦੇ

ਨੂੰ ਛੇਤੀ  ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਕੇ NHS England ਿਵਖੇ ਪੈਸ ੇ  ਦੀ
ਬੱ ਚਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ  ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਾਨੂੰ ਤੁਹੂਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆ ਂ  ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ  ਗੁਪਤ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਗਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤ ੇਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੂੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ  ਤੁਹੂਾਨੂੰ

ਭਰਨ ਿਵੂੱਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,  www.gp -patient.co.uk  ’ਤ ੇਜਾਓ ਿਜੂੱਥੇ  ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ੂਭਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿ   ਫਰ Ipsos MORI ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਫ਼ੋਨ 0800 819 9144    ’ ਤੇ ਾਲ ਕਰੋ (ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁੱੂ  ਕ ਵ   ਾਰ, ਸਵੇਰ  ੇ8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ 9
ਵਜੇ; ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰ  ੇ10 ਵਜੇ     ਸ਼ਾਮ 5  ਵਜੇ)।

NHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ  ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰੂਨਵਾਦ।
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ਤੁਿੀਂ ਇਹ ਿਰ ੇਖਣ ਵਕਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ NHS ਦੀ ਮਦਦ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ 
ਤਰੀਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਪਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 
ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨੰ  www.gp-patient.co.uk ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ   ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਕ ੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗਆ? 
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਿੱ ਕ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰ ਕੀਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ NHS ਸ ਚੀ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਬਗੈਰ ਵਕਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਸੀ। Ipsos 
MORI, NHS England ਦੀ ਖਾਵਤਰ ਤੁਹਾਨੰ  ਇਹ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਿਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਾਨੰ ਨ (Data Protection Act) 
1998 ਦ ੇਤਵਹਤ, NHS England ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਿੂੰ ਪਰਕ  ੇਰਵ ਆਂ ੂੰਨ  ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਨੰ  ਇਹ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭੇਜਣ ਲਈ 
ਕਰਨਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਸਮਾਪਤ ਹੁੰਵਦਆਂ ਹੀ, Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨੰ  ਨਸ਼ਿ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Ipsos MORI 
ਨੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਰ ੇਜ ਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੂੰ ਦੁਾ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹ਼ੋਰ ਲ਼ੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਜਾਂ NHS ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜੇ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੇ। Ipsos MORI ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ NHS England ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਅਤੇ ਖ਼ੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ  ੀ ਵ ਅਕਤੀ ਛਾਪੇ ਗਏ ਵਕਿੇ  ੀ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 
ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.gp-patient.co.uk/faq/confidentiality 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਿ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿੇ ਉੱਤੇ ਿਰ ੇਖਣ ੂੰਨਬਰ ਵਕਿ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 
Ipsos MORI ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਲ ਵਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਖਾਈ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਸਰਫ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ 
ਨਾ ਵਦਖਾ ਚੁਿੱ ਕ ੇਲ਼ੋਕਾਂ ਨੰ  ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਿੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰ  GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ NHS ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ 
ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਿੱਕ ਖਾਲੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਵਾਵਪਸ ਭੇਜ਼ੋ ਜਾਂ Ipsos MORI ਦੇ ਨਾਲ 
ਫਰੀਫ਼ੋਨ 0800 819 9144 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ।

ਕੀ ਿ ਾਲਨਾਮਾ ਭਰਣ ਵ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ? 
ਹਾਂ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਿੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦ਼ੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ 
ਹ਼ੋ, ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਵਾਬ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਣ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਿ ਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਲ ਿੌਖੇ ਪੜੇ੍ਹ ਜਾਣ  ਾਲੇ,  ਿੱ ਡੇ ਵਪੂੰ ਰਟ ਜਾਂ ਬਰੇਲ 
ਵ ਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਤਾ ਫ੍ਰੀਫ਼ੋਨ 0800 819 9144 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ




