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 سروے کے بارے میں:
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 ہے؟ رہا ہو وںیک سروے ہی

GP  مریض سروے مریضوں کوGP   پریکٹس کے اپنے تجربے پر تبصرہ کرنے کا موقع دینے کے لئے تیار

خدمات کے متعلق آپ کے  NHSسرجری اور دوسرے مقامی  GPسروے آپ کے مقامی  GPکیا گیا ہے۔ 

بارے میں پوچھتا ہے، اور اس میں آپ کے عام صحت کے بارے میں سواالت ہیں۔  سروے تجربے کے 

مریضوں سے متعدد معامالت کے بارے میں پوچھے گا، جیسے اپنے سرجری میں مالقات طے کرنا مریضوں 

پریکٹس اور نرس کے ذریعہ  GPکے لئے کتنا آسان یا مشکل ہے،  کھلنے کے اوقات کے بارے میں اطمینان، 

 مہیا نگہداشت کا معیار، بمشمول دوسری چیزیں۔ 

سروے کو دئے گئے جوابات سے مریضوں کے تجربوں کو جانچے گا اور اس طرح سرجریوں کو سمجھنے 

میں مدد ملے گی کہ کہاں بہتری کی ضرورت ہے ۔ یہ سروے مریضوں کو اپنا تجربہ، کہ کتنی اچھی طرح یہ 

 کرا رہاں ہے، بیان کرنے کا ایک موقع ہے۔خدمات  مریضوں کو ان کا پریکٹس مہیا 
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 ہے سے طرف یک کس دراصل ہی

 کے NHS Englandلئے  کے بنانے دار ذمہ ادہیز ںیتئکے  اتیضرور یک ضوںیمر کو NHS سروے ہی

 کیا یک تجربات کے لوگوں ساتھ کے خدمات یک NHS یمقام  اپنے ںیانہ ہی اور ہے، حصہ کیا کا وعدے

 Ipsos MORI، NHS England ،یجنسیا مختار خود کیا یوال کرنے سروے ۔گا کرے شیپ ریتصو بہتر

 ۔ہےی کرارہ سروے ہی سے نبکی جا
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 مجھے سوالنامہ کیوں بھیجا گیا تھا؟

کے پاس اندراج یافتہ بالغ مریضوں میں سے آپ  GPآپ کو سوالنامہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ انگلینڈ میں 

مریض سروے کی  GPملین بالغان مریض  1میں درج  GPور پر ہوا تھا۔ انگلینڈ میں ایک کا انتخاب اتفاقیہ ط

 لہر میں چنے گئے ہیں۔
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 ہے؟ ہورہا وںیک دوبارہ سروے ہی

GP  سروے، مریضوں کو بہتر مہیا کرنے کے لئے ان کےGP  پریکٹس کے ذریعہ مہیا کئے گئے خدمات اور

ء جاننے کے لئے جاری رہتا ہے۔ یہاں تک ت کے بارے میں ان کے آرانگہداشپ کے متعلق تجربات اور ترجیحا

کہ اگر آپ نے پچھـلے سال سوالنامہ پر کیا تو یہ آپ کے حالیہ تجربات کے بارے میں جاننا اہم ہے، اور اس 

 سال ہم نے مریضوں سے متعلق معامالت کے بارے میں اور سواالت بھی شامل کیا ہے
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 گا؟ پڑے انیل حصہ مجھے ایک

 نتائج سےیا کنیل ۔ہے ںینہ یضرور کرنا ںینہ پُر سوالنامہ کو آپ لہذا ہے، رضاکارانہ پر طور یکل نایل حصہ

 حاصل ریتصو حیصح کیا یک تجربات کے لوگوں  ساتھ کے صحت مرکز ای یسرجر GP سے جن لئے کے

 یحت کہ ںیہ چاہتے ہم لہذا ں،یہ درکار آراء یک لوگوں والے رکھنے تعلق سے یزندگ شعبہ   ہر ںیہم ہوسکے،

 ۔ ںیکر مکمل سوالنامہ ہی افراد ادہیز سے ادہیز االمکان

 ہی کو ضوںیمر کٹسیپر یک ان کہ ہے کرتا فراہم موقع کا کہنے بات یاپن بابت اس کو ضوںیمر سروے ہی

 کے نےیل صہح ںیم سروے کہ ہے دیام ںیہم ۔ہےی رہ کر مظاہرہ کا یبہتر قدر کس ںیم کرنے فراہم خدمات

 ںیہم ۔گے ںیکر استعمال کا موقع اس لئے کے نےید رائے یاپن پر مسائل اہم تمام ان ضیمر تمام منتخب لئے

 ریتصو حیصح ادہیز  قدر یاس ںیہم متعلق سے یکارکردگ یک کٹسزیپر گے ہوں موصول جوابات ادہیز جتنے

 ی۔گ ملے
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 آپ کتنے سوالنامے بھیج رہے ہیں؟

پیشنٹ سروے کے لئے اتفاقیہ طور پر  GPین مریضوں کو ل  م 1 کے پاس اندراج یافتہ قریب   GPانگلینڈ میں 

 ملین مختلف مریضوں کو سوالنامے بھیجے گئے ہیں ۔ 2منتخب کیا گیا ہے، لہذاہر سال کے قریب 

0
0
7 

لئے آپ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جیسے کہ مریضوں کے 
جنرل پریکٹس کے اپوائنٹمنٹس لینا کتنا آسان یا مشکل ہے، جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹس کے دستیاب ہونے کے 
اوقات سے اطمینان، ہیلتھ کیئر پیشہ وروں کے ذریعہ حاصل ہونے والی نگہداشت کا معیار۔ میں آپ کو کیسے 

 کایت کیسے کرسکتا ہوں؟کی خدمت کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں شGPبتا سکتا ہوں یا اپنی 

Ipsos MORI  ڈاکٹر، نرس، یاGP  پریکٹس کے بارے میں آپ کو الحق ہونے والے کسی بھی دیگر سوال یا
 GPکی جانب سے  NHS Englandصرف  Ipsos MORIشکایت کے لئے آپ کی مدد نہیں کرسکتا۔ 

Patient Survey کررہا ہے۔ 

ی گئی کسی خدمت یا نگہداشت کے متعلق کوئی تبصرہ یا پریکٹس کے ذریعہ فراہم ک GPاگر آپ ڈاکٹر یا 
شکایت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے پریکٹس سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کی 
کوئی شکایت ہے، تو ہر پریکٹس میں شکایات کے لئے ذمہ دار عملہ کا رکن ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ 

 گی۔/ے گامسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کر

سے رابطہ کرسکتے ہیں جو آپ کے پریکٹس کے ذریعہ پیش کردہ  NHS Englandمتبادل طور پر، آپ 
 :سے رابطہ کرنے کے لئے NHS Englandخدمات تفویض کرتا ہے۔

لکھتے ہوئے  "For the attention of the complaints team"موضوع کی الئن میں •  
england.contactus@nhs.net  یل کریںپر ای م 

  پر فون کریں33 22 311 0300•  

  http://interpreternow.co.uk/nhs-ccc -برٹش سائن لینگویج خدمت کا استعمال کریں•  

 :شکایت کرنے سے متعلق مزید معلومات مندرجہ ذیل ویب سائٹس سے حاصل کی جاسکتی ہیں  

 •https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/  

  • http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-
complaints.aspx   

0
0
9 

 کیا میں سروے کے نتائج دیکھ سکتا ہوں؟

پر دیکھا جاسکتا ہے۔  یہ  آن  www.gp-patient.co.ukہاں۔ سروے کے نتائج شائع ہوچکے ہیں اور انہیں 

ا ہے۔ برائے کرم یاد رکھیں کہ گزشتہ برسوں یجا گیو بھی بھپریکٹسز ک GPالئن دستیاب ہیں اور انہیں سارے 

 پر دستیاب ہیں۔ www.gp-patient.co.ukکے سروے کے نتائج 

 مالحظہ کریں  www.gp-patient.co.ukمزید تفصیالت کیلئے براہ کرم 
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 کے آمدنی پر اثرانداز ہوگی؟ GPکیا سروے کے نتائج 

 

GP  دنی سے براہ راست جڑا ہوا نہیں ہے۔میں پریکٹسوں کی آم 2018سروے 
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 :کرنا مکمل سوالنامہ
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 ہوگا؟ ناید جواب کا سواالت تمام مجھے ایک

 ۔ہے ںینہ یضرور ناید جواب کا سواالت تمام کو آپ لہذا ہے، رضاکارانہ پر طور یکل ناید جواب کا سواالت ان

 نیبہتر یک تجربات کے لوگوں ںیہم ہی کہ وںیک گے ںیکر ضرور شرکت ںیم اس آپ کہ ہے دیام ںیہم کنیل

 سے وجہ یک جوابات پچھلے کے آپ ہم ںیجنہ ںیہ یبھ سےیا سواالت یکئ ی۔گ کرے شیپ ریتصو ممکنہ

 صرف کو آپ تو ہے ایلگا نشان پر ہاں ںیم 9 سوال نے آپ اگر پر طور کے مثال ۔گے ںیکہ کو نےیچھوڑد

 ۔ںیکر عمل سے طرح یاچھ پر اتیہدا درج ںیم والنامہس کرم براہ کنیل ہوگا، ناید جواب کا 8 سوال
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 ہے؟ کرنا کراس ای ہے لگانا نشان کا ٹک ںیم باکس مجھے

 ای ںیہ لگاسکتے نشان کا ٹک آپ تو ای ںیم باکس لئے کے جواب نیتر بیقر سے تجربے ای رائے یذات یاپن

 ۔ںیہ کرسکتے کراس
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 ہے؟ ہوتا ایک تو ہو یدشوار ںیم کرنے پُر سوالنامہ ہی پر کاغذ مجھے اگر

Ipsos MORI کرنے مکمل سوالنامہ کو جن ہے کرتا فراہم نمبر فون یلیٹ واال کیا لئے کے ضوںیمر سےیا 

 کو چریسن ای تک، شام بجے 9 کر لے سے صبح بجے 8 ںیم دنوں کے ہفتے کرم براہ ۔ںیآئ شیپ اںیدشوار ںیم

 ۔ںیکر کال پر 9149 819 0800 تک شام بجے 5 کر لے سے صبح بجے 10

جا کر  patient.co.uk-www.gp وہ ںیہ تےید حیترج کو کرنے نہ مکمل پر کاغذ سوالنامہ جو ضیمر سےیا

 ایک قبول یہ جواب کیا صرف ضیمر یف  کہ ںیکر نوٹ ہی البتہ ۔ںیہ کرسکتے مکمل الئن آن کو سوالنامے

 ۔ہے جاسکتا
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 ہے؟ ایک عالمت یک لیا سیا یب پر اول صفحہ   کے سوالنامہ

 لوگو کا( زبان یاشارات یبرطانو) جینگویل سائن برٹش عالمت یک لیا سیا یب پر اول صفحہ   کے سوالنامہ

 ۔ہے( نشان یتجارت)

 تیثیح یک زبان کیا  ۔ہے شکل یعموم یانتہائ یک زبان یاشارات ںیم ہیبرطان( لیا سیا یب) جینگویل سائن برٹش

 اس ای ہے ںینہ منحصر پر یزیانگر یک چال بول ہی اور ں،یہ بیترت ینحو اور قواعد اپنے کے لیا سیا یب سے

 ۔ہے ںینہ تعلقی بیقر یکوئ سے اس کا

سروے  نسخہ الئن آن کیا کا سروے اور معلومات دیمز ںیم بارے کے سروے شنٹیپ GPسے  2009جنوری 

 ۔دستیاب رہے گا ںیم جینگویل سائن برٹش سے واسطے کے patient.co.uk-www.gp –کی ویب سائٹ 

 

کسی آن الئن لنک کے ذریعہ سروے کو  مکمل کرنے کے لئے ہدایات برٹش سائن لینگویج میں بھی دستیاب رہیں 

 ھ ہم آہنگ ہوگا۔رسائی معیاروں کے سات W3Cگی، اور سروے مکمل طور پر 
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 کروں؟ ایک ںیم ہے؟ یہوگئ یغلط کیا سے مجھ

 ارسال ںیہم سوالنامہ ہوا ایک پُر اپنا آپ کہ ںیہ چاہتے ہم یبھ تو ہے یہوگئ زد سر یغلط یئ کو سے آپ اگر

 نشان پر باکس حیصح سے انیدھ پھر ںید بھر پر طور مکمل بس کو باکس والے جواب غلط کرم براہ ۔ںیکر

 ۔ںیلگائ
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 ں؟یہ سکتے جیبھ یکاپ یدوسر مجھے آپ ایک ہے؛ ایہوگ غائب سوالنامہ رایم

 ہے، جایبھ ںینہ واپس سوالنامہ اپنا نے جنہوں گے ںیجیبھ سوالنامہ کیا لئے کے یدہان ادی کو لوگوں سےیا ہم

 .القادمین یناألسبوع خالل ةنسخ ىعل الحصولگا ہوجائے موصول کو آپ اندر کے ہفتوں دو اگلے ہی لہذا

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
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 ہوں؟ سکتا دے لئے کے کرنے پُر کو اور یکس/  دوست/  اتیح کیشر اپنے سوالنامہ اپنا ںیم ایک

 لہذا ہے، مذکور ںیم خط نام کا جس ہے ایگ پوچھا ںیم بارے کے تجربات کے شخصی اس ںیم سوالنامہ ں،ینہ

 تجربات اپنے آپ اسے کہ ہے یضرور ہی نکیل ںیہ سکتے لے مدد یک یکس ںیم کرنے پُر سوالنامہ آپ چہ اگر

 ۔ںیکر مکمل سے
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 کے لوگوں دوسرے نے ںیم جو ہوں سکتا دے جواب ںیم بارے کے مالقاتوں ان شدہ طے سے پہلے ںیم ایک

 ۔تھے کئے طے لئے

ہاں، لیکن سوالنامہ کے صرف ایک حصہ میں۔ زیادہ تر سوالنامہ خط پر نامزد شخص کے تجربات کے بارے 

کے عنوان والے حصہ میں دیگر لوگوں کے لئے آپ کے حاصل کئے گئے  'اپائنٹمینٹ لینا'وچھتا ہے۔ میں پ

 اپوائنٹمنٹس کے بارے میں سواالت کے جواب دینا ممکن ہے۔
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 ہوں؟ کرسکتا مدد یک دوسرے ںیم کرنے پُر سوالنامہ ںیم ایک

 آپ تو ہے درکار مدد یک آپ ںیم کرنے پُر لنامہسوا کو دار رشتہ ای دوست یکس اگر ۔ہے حیصح کرنا سایا ہاں،

 ۔ںیچاہئ ہونے ںیم بارے کے تجربات کے ان صرف جوابات کنیل ں،یہ کرسکتے شیپ تعاون
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 ہوں؟ سکتا لے مدد یک دوسرے لئے کے کرنے پُر سوالنامہ ںیم ایک

 دوست یکس آپ تو ہے رورتض یک مدد یک یکس ںیم کرنے پُر سوالنامہ کو آپ اگر ۔ہے حیصح کرنا سایا ہاں،

 ۔ںیچاہئ ہونے ںیم بارے کے تجربات کے آپ صرف جوابات کنیل ۔ںیہ سکتے لے مدد سے دار رشتہ ای
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 ہوگا؟ جنایبھ واپس خط مجھے ایک 

 ۔ہے جنایبھ واپس سوالنامہ ہوا ایک پُر اپنا صرف ںیم لفافے منسلکہ شدہ ادا ڈاک محصول کو آپ ں،ینہ
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 مکمل سوالنامہ یبھ پھر مجھے ایک ہے، ایک لیتبد کٹسیپر اپنا ںیم یہ حال/  نہیمہ گزشتہ/  ہفتہ گزشتہ نے ںیم

 چاہئے؟ کرنا

پریکٹس کے بارے  GPپریکٹس کو نومبر کے بعد تبدیل کرلیا ہے، تو براہ کرم آپ کے  GPاگر آپ نے اپنے 

میں پوچھے جانے والے سواالت کے لئے ان سواالت کے جواب دیں جو آپ کے اس پریکٹس کے بارے میں 

ہوں جس کے ساتھ آپ اس سے پہلے رجسٹرڈ تھے۔ تاہم، جنرل پریکٹس کے متعلق سواالت کے لئے، براہ کرم 

اپوائنٹمنٹ لیا تھا۔ یہ کوئی بھی جنرل  کسی بھی ایسے مقام کے بارے میں غور کریں جہاں آپ نے جنرل پریکٹس

 پیکٹسیز یا ہبس۔ GPپریکٹس مقام ہوسکتا ہے، جیسے کہ 

0
3
9 

 کرنا مکمل اسے مجھے ایک ۔ہے ایگ جایبھ سوالنامہ کیا مجھے کنیل تھا ایگ ںینہ GPاپنے ںیم سال گزشتہ

 چاہئے؟

، نرس یا GPبھی حال ہی میں کسی تو اگرچہ آپ نے ا -پریکٹس کے لئے رجسٹرڈ ہیں  GPہاں، اگر آپ کسی 

دیگر ہیلتھ کیئر پیشہ ور سے مالقات نہ کی ہو آپ کے جوابات ہمارے لئے پھر بھی قابل قدر ہیں۔ سروے میں 

ایسے سواالت بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ نے جنرل پریکٹس کا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کی آخری کوشش 

و آخری بار کب مال؛ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ آیا آپ کب کی اور جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹ آپ ک

 کا تجربہ حال کا ہے یا نہیں۔

1
2
0 

   کو سروے یبھ پھر مجھے ایک ۔ہوں ملتا سے نرس صرف بلکہ ںینہ سے( ڈاکٹر) GP اپنے ںیم کٹسیپر ںیم

 چاہئے؟ کرنا پُر

طور پر زیادہ تر سواالت جنرل پریکٹس سے متعلق ہاں، آپ ابھی بھی سوالنامہ کو مکمل کرسکتے ہیں۔ مجموعی 

 .، نرس یا کسی دیگر ہیلتھ کیئر پیشہ ور کے ساتھ اپوائنٹمنٹس شامل ہیں۔GPہیں، جس میں کسی 
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0
4
3 

 مجھے اسے کب تک واپس بھیجنا ہے؟

وہ کسی بھی حال اپنا بھرا ہوا سوالنامہ براہ کرم جتنی جلدی ممکن ہو واپس کریں، اور براہ کرم یقینی بنائیں کہ 

 :میں ہمارے پاس پہنچ جائے

  سے پہلے 2018اپریل  2 

0
4
5 

 ہے؟ ہوا ںینہ موصول سوالنامہ/  لفافہ یکوئ ساتھ کے خط اپنے مجھے

 روانہ خط کیا کا یاددہانی ساتھ کے یکاپ کیا یک سوالنامہ جلد بہت ہم ۔ںیہ خواہ معذرت ہم تو ہواہے سایا اگر

 لفافے منسلکہ لئےیک جنےیبھ واپس اور ںیکر مکمل اسے کرم براہ پر ہوجانے موصول سروے لہذا گے، ںیکر

 چاہتے کرنا ارسال یہ قبل سے اس ںیہم اسے آپ اور ہے سوالنامہ یکوئ پاس کے آپ اگر ای ۔ںیکر استعمال کا

 FREEPOST GP PATIENT“ پر جس ںید جیبھ کر ڈال ںیم لفافے کیا کو سوالنامہ کرم براہ تو ںیہ
SURVEY” "(پوسٹ یفر GP سروے شنٹیپ )"ہے ںینہ ضرورت یک لگانے ٹکٹ ڈاک ۔ہو لکھا 
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 :کرنا پُر الئن آن/  سائٹ بیو
 

0
4
8 

 کیا میں یہ سروے آن الئن مکمل کرسکتا ہوں؟

پر جائیں  اور  patient.co.uk-www.gpاگر آپ یہ سروے آن الئن مکمل کرنا پسند کرتے ہیں تو، براہ کرم 

سروے کے لنک کی پیروی کریں۔ اس کے بعد آپ کو اسم صارف کے لئے اشارہ موصول ہونے پر اپنا حوالہ نمبر 

اسم صارف، اور اس کے ساتھ اپنا انفرادی پاس ورڈ  درج کرنا ہوگا۔ حوالہ نمبر اور پاس ورڈ سوالنامہ کے پہلے  /

 ہ یاد رکھیں، کہ ایک مریض سے صرف ایک ہی جواب قبول کیا جاسکتا ہے۔صفحہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ البت  

0
4
9 

 

 ہی ںیم ایک ۔ںیہ ہوگئے غائب حوالہ/  التیتفص یک ان الگ رےیم درکار لئے کے کرنے مکمل الئن آن سروے

 ہوں؟ کرسکتا حاصل دوبارہ التیتفص

کتا کیوں کہ کسی شخصی تفصیالت تک افسوس کہ میں آپ کو آپ کے الگ ان کی تفصیالت فراہم نہیں کرس  

میری رسائی نہیں ہے۔ اگر آپ سروے کو آن الئن مکمل کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم چند ہفتے انتظار کریں جب کہ 

ہم ہر اس شخص کو ایک یاد دہانی ارسال کریں گے جنہوں نے سروے کو مکمل نہیں کیا ہے۔ آپ سوالنامے کی 

آپ کے پاس سروے کو کاغذ پر  مکمل کرنے کا اختیار ہوگا یا اس کو آن الئن دوسری کاپی وصول کریں گے اور 

 مکمل کرنے کے لئے حوالہ کا استعمال کریں۔

0
5
1 

 ہوں؟ کرسکتا حاصل سے کہاں نمبر حوالہ/  صارف اسم لئے کے کرنے مکمل الئن آن سروے ںیم

 لکھاہوا پر اول صفحہ   کے سوالنامہ رڈو پاس اور نمبر حوالہ/  صارف اسم لئے کے کرنے مکمل الئن آن سروے

 ۔ہے ہوا اید نشان کیا کا عالمت یک وٹریکمپ ںیم کشنیس جس ہے

 

http://www.gp-patient.co.uk/
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 :کرنا شرکت
 
 

0
6
1 

 ؟ کروں حاصل سےیک اسے ںیم ہے؟ ہوا ںینہ موصول وںیک سوالنامہ مجھے

 ۔ںیہ رہے جا جایبھ کو لوگوں کردہ منتخب پر طور ہیاتفاق افتہی اندارج پاس کے GP یکس ںیم نڈیانگل سوالنامہ

NHS England  نے GP افتہی اندراج پاس کے NHS ہیاتفاق کو ناموں کے ان سے فہرست یک ضوںیمر کے 

 سوالنامہ کو لوگوں سےیا Ipsos MORI لئے کے بنانے ینیقی کو تیموزون یک سروے ۔ہے ایک منتخب پر طور

 ۔ںیہ گئے کئے ںینہ منتخب پر طور ہیاقاتف یہ پہلے لئے کے شرکت ںیم سروے جو ہے سکتا جیبھ ںینہ

0
5
3 

 ؟ چاہئے کرنا مکمل سوالنامہ یبھ پھر مجھے ایک ہوں، ںینہ رجسٹرڈ پاس کے GP یکس الحال یف ںیم

پریکٹس کے ساتھ  GPاس سروے کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جارہا ہے جو گزشتہ چھ مہینوں میں کسی 

ن کسی پریکٹس کے ساتھ رجسٹرڈ تھے، اگرچہ آپ ابھی نہیں رجسٹرڈ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس مدت کے دورا

پریکٹس کے متعلق پوچھے جانے والے سواالت  GPہیں، آپ پھر بھی سوالنامہ مکمل کرسکتے ہیں۔ آپ کے 

کے لئے براہ کرم اس پریکٹس کے بارے میں پوچھے گئے سواالت کے جواب دیں جن کے ساتھ آپ اس مدت 

رجسٹرڈ تھے۔ تاہم، جنرل پریکٹس کے متعلق سواالت کے لئے، براہ ( دہ تر وقتیا اس مدت کے زیا)کے دوران 

کرم کسی بھی ایسے مقام کے بارے میں غور کریں جہاں آپ نے جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹ لیا تھا۔ یہ کوئی بھی 

 پیکٹسیز یا ہبس۔ GPجنرل پریکٹس مقام ہوسکتا ہے، جیسے کہ 

0
5
7 

 ؟ چاہئے کرنا مکمل سوالنامہ یبھ پھر مجھے ایک ہے، ایک ںینہ رابطہ سے GP اپنے ںیم دنوں ہیحال نے ںیم

جہاں )ہاں، آپ ابھی بھی سوالنامہ کو مکمل کرسکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ پر الگو نہیں ہوتا ہے تو براہ کرم 

کی ہیں جو آپ  منتخب کریں یا خالی چھوڑ دیں۔ ہم نے روٹنگ ہدایات بھی شامل' اطالق نہیں ہوتا'( پر شامل ہو

 سے متعلق نہ ہونے والے سواالت کے جواب دینے سے بچنے میں آپ کی مدد کریں گی۔

0
9
2 

 گر میں سروے مکمل نہیں کرنا چاہتا تو کس سے رابطہ کروں؟

 

 یہ شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں شامل ہونگے کیونکہ جب آپ 

سے مالقات کرتے ہیں تو یہ عمل ہمیں لوگوں کے تجربات کی ممکنہ طور پر بہترین ڈاکٹرکو بالتے یااس 

 صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔

  
اگرآپ شرکت نہ کرنا چائیں تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تا ہم اس کے باوجود آپ کو ہماری 

ر سکتے ہیںجانب سے دوعدد تک یا داشتیں موصول ہونگیں جن کو آپ نظر انداز ک  

 

اگر آپ ہمیں اپنا حوالہ نمبر بتائیں تو ہم آپ کا نام اور پتہ کسی مزید یاد دہانی کے میل سے خارج کرسکتے ہیں، 

روک سکیں گے جو اگلے دو تا تین ہفتوں میں بھیجے جانے کے لئے  52تاہم ہم کسی بھی ایسی یاد دہانیوں کو نہیں

 پہلے ہی سے تیار ہیں۔
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 :عام
 

0
6
2 

 ہے؟ یکتن الگت یک کرنے کال پر نمبر 0800

 یک پر نمبروں فون یلیٹ والے 0800 ںیم صورت یک کرنے کال سے فون الئن نڈیل یاریمع یکس کے کے وی

 ۔ںیہ مفت ںیکال تمام یوال جانے

0
6
6 

Ipsos MORI ؟ ہے ایک 

Ipsos MORI یاصول کے یسوسائٹ سرچیر ٹیمارک اور ہے میتنظ آزاد اور رجسٹرڈ کیا یوال کرنے سروے 

 الگ الگ دیشا نے آپ نام کے جن یمور اور وکےی اپسوس ۔ہے یکرت یپابند سے یسخت یک اخالق ضابطہ  

 یقیتحق یبڑ سے سب یدوسر یک( وکےی) متحدہ سلطنت بعد کے ہونے ضم ںیم 2005  اکتوبر گے، ہوں سنے

 نے( اے ویک میا) رنس ویاش یکوالٹ نگٹیمارک ادارہ یصیتشخ افتہی کوالحاق Ipsos MORI ۔ہے یگئ بن میتنظ

 سیا یآئ یورٹیکیس شنیانفارم فار نڈرڈیاسٹ شنلیانٹرن اور 20252 او سیا یآئ  نڈرڈیاسٹ سیپروس شنلیانٹرن وین

 سروے یپہل یک ایدن یوال کرنے حاصل اراتیمع یہ دونوں ہی جو تھا، ایگ نوازا سے وارڈزیا کے27001   او

 پر mori.com-www.ipsos کرم براہ لئے کے معلومات دیمز ںیم بارے ےک Ipsos MORI  ۔ہے یجنسیا

 ۔ںیجائ
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:تحفظ کا ٹایڈ/  یدار راز  
 

0
8
1 

 مال؟ سےیک پتہ اور نام رایم کو کا آپ

Ipsos MORI NHS England  ۔ہے کررہا ارسال سوالنامہ ہی سے جانب یک NHS England  کا آپ نے 

 Ipsos ۔ہے ایک منتخب پر طور ہیاتفاق سے فہرست یک ضوںیمر یک NHS افتہی اندراج پاس کے GP نام
MORI سے قےیطر محفوظ ںی،انہیہ ہوتے مکمل سروے ،یگ رکھے ںیم راز غہ  یص کو التیتفص ان یک رابطہ 

 فراہم معلومات یطب یکوئ متعلق سے مشاورت ای صحت یک ضوںیکومر Ipsos MORI ۔جائےگا ایکرد ضائع

 ۔ںیہ یگئ یک ںینہ

0
8
3 

 ہے؟ یہوئ یرسائ یک آپ تک ٹایڈ متعلق سے صحت یریم ایک

 ہے ایک حاصل جنس اور دائشیپ خیتار پتہ، نام، نمبر، NHS کا آپ صرف نے Ipsos MORI ۔ںینہ بالکل ں،ینہ

 حاصل معلومات یبھ یکوئ متعلق سے صحت یک آپ ۔ںیکرسک رابطہ سے آپ ںیم ضمن کے سروے وہ تاکہ

 ۔ہے رہتا یہ راز   انیدرم کے GP کے آپ اور کے آپ ہی –– ہے یگئ یک ںینہ

 کہ گے ںیجائ کئے استعمال سے مقصد کے بنانے ینیقی ہی صرف معلومات متعلق سے جنس اور دائشیپ خیتار

 ۔ہے رکھتا مماثل یبیقر سے پروفائل کے لوگوں تک حد ممکنہ ٹایڈ سروے کردہ گمنام

0
9
7 

 ہے؟ لشام طرح کس ںیم سروے اس ڈاکٹر یریم/  رایم

 انتظامات ہیحال والے جانے ےیلئےک کے معاہدوں انیدرم کے GP کے آپ اور  NHS England سروے ہی

 پر طور ہیاتفاق افتہی اندارج پاس کے GP یکس ںیم نڈیانگل سوالنامہ ۔ہے رہا جا اید انجام پر طور کے حصے کے

 پاس کے GP یکس موجود پاس کے NHS England نام کا آپ اور ہے رہا جا جایبھ کو لوگوں کردہ منتخب

 ۔تھا ایگ ایک منتخب پر طور ہیاتفاق سے فہرست یک ضوںیمر افتہی اندراج

GP گمنام، لئے کے کٹسیپر یاپن کو ان ۔ہے ایگ ایکرد مطلع سے یہ پہلے ںیم بارے کے سروے کو کٹسزیپر 

 .ی۔ہوگ ںینہ حاصل یرسائ تک جوابات یانفراد کنیل یہوگ حاصل یرسائ تک نتائج یاتیشمار

0
9
8 

 ہے؟ معلوم ںیم بارے کے سروے اس کو ڈاکٹر یریم/  رےیم ایک

 یگئ ید جیبھ اطالع یہ پہلے ںیم بارے کے وجوہات پردہ پس کے اس اور سروے اس کو GP کے آپ ہاں،

 ی۔تھ

0
9
9 

 ؟یگ/  گے ںیسک کھید کو جوابات رےیم ںیم سروے اس ڈاکٹر یریم/  رےیم ایک

 صرف ۔سکتا کھید ںینہ شخص یبھ یکوئ کا باہر سے Ipsos MORI کو جوابات یرادانف شناخت قابل ں،ینہ

 شخص یبھ یکس کے باہر سے Ipsos MORI ۔گے ںیجائ کئے فراہم کو NHS اور NHS England گمنام

 ۔تھے ہوئے موصول واپس سے کس اور تھے گئے کئے ارسال کو کس سوالنامے کہ ہوگا ںینہ معلوم ہی کو

1
0
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 ؟یگ ہوپائے شناخت یریم ںیم نتائج ایک

 صرف ۔سکتا کھید ںینہ شخص یبھ یکوئ کا باہر سے Ipsos MORI کو جوابات یانفراد شناخت قابل ں،ینہ

 یبھ یکس کے باہر سے Ipsos MORI ۔گے ںیجائ کئے فراہم کو NHS اور  NHS Englandٹایڈ گمنام

 ہوئے موصول واپس سے کس اور تھے ئےگ کئے ارسال کو کس سوالنامے کہ ہوگا ںینہ معلوم ہی کو شخص

 ۔تھے

 
 


