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NHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੁਾਡਾ ਮਕੌਾ  
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  GP Patient Survey ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  NHS England ਦੀ ਤਰਫ਼ੋ Ipsos MORI ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਲ਼ੋਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ GP ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ 
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੀ GP ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਵਸਹਤ 

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੋ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਉਹ NHS ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ GP ਸਰਜਰੀ ਵਵਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੀ ਕ਼ੋਈ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਚਮੁਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਚਾਰ ਸੁਣੀਏ।  

ਨਿੱ ਥੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ੰ  ਭਰਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲਵ਼ੋ। NHS ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ੰ  ਭਰ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਨਿੱ ਥੀ ਵਲਫਾਫੇ ਵਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਦ਼ੋ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ – ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮ਼ੋਹਰ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਲਓ। 
www.gpsurvey.net/login  ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਵੇਰਵਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ਼ੋ: 

                   ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਵਖਆ: 1234567890             ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਵਰਡ: AAAAA 

ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 15 ਵਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗੇਗਾ।  

ਤਸੁੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਵਖੇਣ ਭਰਕ ੇNHS England ਵਵਖ ੇਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ਼ੋ। ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਕ਼ੋਈ ਵਰਮਾਈਡਂਰ ਭਜੇਣ ਦੀ ਲ਼ੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹ਼ੋਵਗੇੀ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਪੁਤ ਵਜੋਂ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ  
ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤ ੇਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਈ ਹ਼ੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
www.gp-patient.co.uk ’ਤੇ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਵਫਰ Ipsos MORI ਨ ੰ  ਮੁਫਤਫ਼ੋਨ 0808 819 9144 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ਼ੋ (ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ; 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)। 
 

 

NHS ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 

ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ  

 
 

Neil Churchill 

Director of Patient Experience 

NHS England  

 

                                                                                   ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦ ਜ ੇਪਾਸ ੇਦਖੇ਼ੋ   

http://www.gpsurvey.net/login


 ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਸਰਵਖੇਣ ਵਕਉਂ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ਼ੋ? 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ NHS ਦੀ ਮਦਦ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹ਼ੋਰ ਸਥਾਨਕ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ।  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਸਮੇਤ, ਵਪਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨ ੰ  www.gp-patient.co.uk ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 
'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 
 

ਤਹੁਾਨ ੰ  ਮਰੇਾਂ ਨਾਂ ਅਤ ੇਪਤਾ ਵਕਵੇਂ ਵਮਵਲਆ?  

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰਡ NHS ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਤੋਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ ਕਨ ੰ ਨ 

2018 ਦੇ ਤਵਹਤ ਅਸੀਂ, NHS England ਵਵਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ('ਡੇਟਾ ਕੰਟਰ਼ੋਲਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦ ੇਹਾਂ। Ipsos MORI ਇਿੱਕ 

‘ਡੇਟਾ ਪਰ਼ੋਸੈਸਰ’ ਹ ੈਜ਼ੋ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

Ipsos MORI ਤਹੁਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵਵਆਂ ਨ ੰ  ਗਪੁਤ ਰਿੱਖਗੇੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। Ipsos MORI ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹ਼ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ipsos MORI ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਵਆਂ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਏਗੀ।  

 

NHS England ਦੇ ਵਨੈੱਜਤਾ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice 

 

ਮਰੇ ੇਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  ਹ਼ੋਰਨਾਂ ਲ਼ੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕਠੇ ਰਿੱਖ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ GP ਪਰੈਕਵਟਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, 

ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਪਤ ੇਜਾਂ NHS ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਲੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  Ipsos MORI ਦੁਆਰਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਵਣਤ 

NHS England ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਹ਼ੋਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਵਜਆ ਂਵਵਿੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਤਹੁਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ www.gp-patient.co.uk/confidentiality 

 

ਇਸ ਪਿੱ ਤਰ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪਾਸ ੇਉੱਤ ੇਸਰਵਖੇਣ ਨੰਬਰ ਵਕਸ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

Ipsos MORI ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱ ਲ ਵਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਦਖਾਈ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਵਸਰਫ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨਾ ਵਦਖਾ ਚੁਿੱ ਕੇ ਲ਼ੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਿੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨ ੰ  GP ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਣ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ NHS ਨੰਬਰ 
ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹ਼ੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕ਼ੋਈ ਰੀਮਾਈਡਂਰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ਼ੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ 
ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਵਪਸ ਭੇਜ਼ੋ ਜਾਂ Ipsos MORI ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਫ਼ੋਨ 0808 819 9144 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ਼ੋ। 
 

ਕੀ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰਣ ਵਵਿੱਚ ਕ਼ੋਈ ਮਰੇੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਹਾਂ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕ਼ੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦ਼ੋਸਤ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ, ਪਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਜਵਾਬ ਵਸਰਫ ਤਹੁਾਡੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਬਾਰੇ ਹ਼ੋਣ। 
 

 

ਜ ੇਤਹੁਾਨ ੰ  ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਨਕਲ ਵਿੱਡ ੇਵਪਰੰ ਟ ਜਾਂ ਬਰਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਫਰੀਫ਼ੋਨ 
0800 819 9144 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ਼ੋ। 

 
 
 
 
 


