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 سروے کے بارے میں: 
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 ہے؟   رہا  ہو   وں ی ک   سروے  ہی 

GP  یضوں کو یض سروے مر بے پر تبصرہ کرنے کا موقع دینے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔   GPمر یکٹس کے اپنے تجر  GPپر

بے کے بارے میں پوچھتا  NHSسرجری اور دوسرے مقامی  GPسروے آپ کے مقامی  خدمات کے متعلق آپ کے تجر

یضوں سے متعدد معامالت کے بارے میں  ہے، اور اس میں آپ کے عام صحت کے بارے میں سواالت ہیں۔  سروے مر

یضوں کے لئے کتنا آسان یا مشکل ہے،  کھلنے کے اوقات کے  پوچھے گا، جیسے اپنے سرجری میں مالقات طے کرنا مر

 پریکٹس اور نرس کے ذریعہ مہیا نگہداشت کا معیار، بمشمول دوسری چیزیں۔   GPان، بارے میں اطمین

لوگوں اور آپ کے گھر والوں کے لئے  سےیآپ ج یک NHSاس سے  ںیجو جوابات موصول ہوتے ہ ںیہم
وبا  COVID-19کو  کٹسیپر GPںیم نوںیبارہ مہ گزشتہہے۔ یمدد ملت ںیصحت خدمات کو بہتر بنانے م یمقام

سروسز کے  NHS یآپ کے اپنے مقام ےیہمارے ل ں،یم جہیکے نت جس۔ ںیہ یپڑ یکرن اں یلیمتعدد تبد ںیکے ردعمل م

بہ کے بارے م کا دورہ نہ  کٹسی پر GP یاپن ںیدنوں م ہیہے، خواہ آپ نے حال ایاہم ہوگ ادہی ز ںیجاننا پہلے سے کہ ںیتجر

ر ک  یاس سے قبل آپ نے کوئ ایہو،  ایک 
ُ
 ہو۔ ایسوالنامہ پ

 یہ درحقیقت کس کی جانب سے ہے؟ 

Ipsos MORI، ایجنسی، ریسرچ آزاد ایک NHS ہے۔ رہی دے انجام سروے یہ سے جانب کی انگلینڈ 
 

0
0
3 

 مجھے سوالنامہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ 

یضوں میں سے آپ کا انتخاب  GPآپ کو سوالنامہ اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ انگلینڈ میں  کے پاس اندراج یافتہ بالغ مر

یض  2میں درج  GPاتفاقیہ طور پر ہوا تھا۔ انگلینڈ میں ایک  یض سروے کی لہر میں چنے گئے ہیں۔ GPملین بالغان مر  مر
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 تھا؟   ای گ   جا ی بھ   وںی ک   غام ی پ   کسٹی مجھے ٹ 

بائل نمبر دست  کسٹیٹ ہر جاتا ہے۔ جایکے بطور بھ یاددہانی ےیکے ل نےیحصہ ل ںیسروے م جیسیم کسٹیہونے پر، ٹ ابیمو

 ا یآپ کو اپنا سروے نمبر  ہی۔ںیہ یشامل ہوت التیتفص یآپ کے الگ ان ک ںیمنفرد لنک ہوتا ہے، جس م کیا ںیم جیسیم

 کے قابل بنائے گا۔ نےیآن الئن حصہ ل ریضرورت کے بغ یپاس ورڈ داخل کرنے ک 

بارہ   سروے  ہی   ہے؟  ہورہا  وں ی ک   دو

GP  یضوں کو بہتر مہیا کرنے کے لئے ان کے یعہ مہیا کئے گئے خدمات اور نگہداشپ کے  GPسروے، مر یکٹس کے ذر پر

بات اور ترجیحات کے بارے میں ان کے آرا ء جاننے کے لئے جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے پچھ۔لے سال متعلق تجر

یضوں سے متع بات کے بارے میں جاننا اہم ہے، اور اس سال ہم نے مر لق معامالت سوالنامہ پر کیا تو یہ آپ کے حالیہ تجر

 کے بارے میں اور سواالت بھی شامل کیا ہے
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 گا؟   پڑے   نای ل   حصہ   مجھے  ا ی ک 

ر سوالنامہ کو آپ لہذا ہے، رضاکارانہ پر طور یکل نایل حصہ
ُ
 سے جن لئے کے نتائج سےیا کنیل ۔ہے ںینہ یضرور کرنا ںینہ پ

http://www.ipsos-mori.com/
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GP بات کے لوگوں  ساتھ کے صحت مرکز ای یسرجر   ہر ںی ہم ہوسکے، حاصل ری تصو  حیصح کیا یک  تجر
 
 سے یزندگ شعبہ

 مکمل  سوالنامہ ہی افراد ادہی ز سے ادہی ز االمکان یحت کہ ںیہ چاہتے ہم لہذا ں،یہ درکار آراء یک  لوگوں والے رکھنے تعلق

 ۔ ںی کر

 فراہم خدمات ہی کو ضوںی مر کٹسی پر یک  ان کہ ہے کرتا فراہم موقع کا کہنے بات یاپن بابت اس کو ضوںی مر سروے ہی

 ضی مر تمام منتخب لئے کے نےیل حصہ ںیم سروے کہ ہے دیام ںیہم ۔ہےی رہ کر مظاہرہ کا یبہتر قدر کس ںیم کرنے

 گے  ہوں موصول جوابات ادہی ز جتنے ںیہم ۔گے ںی کر استعمال کا موقع اس لئے کے نےید رائے یاپن پر مسائل اہم تمام ان

 صحیح تصویر ملے گی۔ ادہی ز  قدر یاس ںیہم متعلق سے یکارکردگ یک  کٹسزی پر

اگر آپ اس سروے کے بارے میں کوئی بھی یاددہانیاں حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو برا ہ کرم فراہم کردہ  
کے سروے ہیلپ  Ipsos MORIطور پر، آپ  سوالنامہ کو واپس بھیج دیں۔ متبادل خالیفری پوسٹ لفافے میں 

  10بجے؛ بروز ہفتہ صبح  9بجے سے شام  8پر )پیر تا جمعہ، صبح  9149 819 0800 الئن سے فری فون
  GPPatientSurvey@ipsos.com  کو Ipsos MORIتک( رابطہ کرسکتے ہیں یا  5بجے سے شام 

 پر ای میل کرسکتے ہیں۔

  سے ی ک  ت ی شکا  ی اپن  ں ی ہے۔ م  ں ی نہ  افتہ ی کے تحت احاطہ  ہے جو سروے تیشکا یریم ںیکے بارے م GP اپنے

 کروں؟ 
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Ipsos MORI  ،نرس، یا ڈاکٹرGP   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۔ 

 

پریکٹس کے ذریعہ فراہم کی گئی کسی خدمت یا نگہداشت کے متعلق کوئی تبصرہ یا  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۔/مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کرے گا

 

کرسکتے ہیں جو آپ کے پریکٹس کے ذریعہ پیش کردہ سے رابطہ  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  پر ای میل کریں 

  پر فون کریں33 22 311 0300•  

 

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

 •  us/complaint/-contact/ukhttps://www.england.nhs. 

  •-feedback/Pages/nhs-and-d/complaintsNHSEnglan/ukhttp://www.nhs. 
   complaints.aspx 
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 کیا میں سروے کے نتائج دیکھ سکتا ہوں؟ 

 پر دیکھا جاسکتا ہے۔    ukpatient.co.-www.gpہاں۔ سروے کے نتائج شائع ہوچکے ہیں اور انہیں 
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mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-complaints.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-complaints.aspx
http://www.gp-patient.co.uk/
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 : کرنا   مکمل   سوالنامہ 
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 کیا مجھے تمام سواالت کا جواب دینا ہوگا؟

سیکشن میں آبادیات سے متعلق کوئی بھی سواالت "آپ کے بارے میں" کے ، جن میں ان سواالت کا جواب دینا
کلی طور پر رضاکارانہ ہے، لہذا آپ کو تمام سواالت کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمیں  ،شامل ہیں

امید ہے کہ آپ اس میں شرکت ضرور کریں گے کیوں کہ یہ ہمیں لوگوں کے تجربات کی بہترین ممکنہ 
وڑدینے تصویر پیش کرے گی۔ کئی سواالت ایسے بھی ہیں جنہیں ہم آپ کے پچھلے جوابات کی وجہ سے چھ

کا   8میں ہاں پر نشان لگایا ہے تو آپ کو صرف سوال  7کو کہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سوال 
 جواب دینا ہوگا، لیکن براہ کرم سوالنامہ میں درج ہدایات پر اچھی طرح سے عمل کریں۔
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 مجھے باکس میں ٹک کا نشان لگانا ہے یا کراس کرنا ہے؟

ے سے قریب ترین جواب کے لئے باکس میں یا تو آپ ٹک کا نشان لگاسکتے ہیں یا اپنی ذاتی رائے یا تجرب
 کراس کرسکتے ہیں۔

 

 
 
 
0
5
2 

 اگر مجھے کاغذ پر یہ سوالنامہ پُر کرنے میں دشواری ہو تو کیا ہوتا ہے؟

Ipsos MORI  ایسے مریضوں کے لئے ایک واال ٹیلی فون نمبر فراہم کرتا ہے جن کو سوالنامہ مکمل کرنے
بجے شام تک، یا سنیچر کو  9بجے صبح سے لے کر  8میں دشواریاں پیش آئیں۔ براہ کرم ہفتے کے دنوں میں 

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

www.gp-ایسے مریض جو سوالنامہ کاغذ پر مکمل نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ 
survey/ukpatient.co.  سوالنامے کو آن الئن مکمل کرسکتے ہیں۔ البتہ یہ نوٹ کریں کہ  فی جا کر

 مریض صرف ایک جواب ہی قبول کیا جاسکتا ہے۔

1
5
8 

 سوالنامہ کے صفحٔہ اول پر بی ایس ایل کی عالمت کیا ہے؟ 

سوالنامہ کے صفحٔہ اول پر بی ایس ایل کی عالمت برٹش سائن لینگویج )برطانوی اشاراتی زبان( کا لوگو  
 )تجارتی نشان( ہے۔

زبان کی  برٹش سائن لینگویج )بی ایس ایل( برطانیہ میں اشاراتی زبان کی انتہائی عمومی شکل ہے۔  ایک 
حیثیت سے بی ایس ایل کے اپنے قواعد اور نحوی ترتیب ہیں، اور یہ بول چال کی انگریزی پر منحصر نہیں 

 ہے یا اس کا اس سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔

سروے  پیشنٹ سروے کے بارے میں مزید معلومات اور سروے کا ایک آن الئن نسخہ  GPسے  2009جنوری 
 ۔دستیاب رہے گا کے واسطے سے برٹش سائن لینگویج میں ukpatient.co.-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 

 ہنگ ہوگا۔رسائی معیاروں کے ساتھ ہم آ W3Cگی، اور سروے مکمل طور پر 
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 کروں؟   ا ی ک   ںی م   ہے؟  یہوگئ   یغلط   ک ی ا   سے  مجھ 

ر اپنا آپ کہ ںیہ چاہتے ہم یبھ تو ہے یہوگئ زد سر یغلط یئ کو سے آپ اگر
ُ
 کرم براہ ۔ںی کر ارسال ںیہم سوالنامہ ہوا ایک  پ

 ۔ںیلگائ نشان پر باکس حیصح سے انیدھ پھر ںید بھر پر طور مکمل بس کو باکس والے جواب غلط
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 ں؟ ی ہ   سکتے  ج ی بھ   یکاپ   ی دوسر  مجھے   آپ  ای ک   ہے؛  ا ی ہوگ   غائب   سوالنامہ   رای م 

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

 . القادمین الأسبوعین خالل ةنسخ ىعل الحصولگا ہوجائے موصول کو آپ اندر کے ہفتوں دو

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
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ر   کو   اور   یکس /    دوست /    اتی ح   کی شر   اپنے   سوالنامہ   اپنا   ںی م   ا ی ک 
ُ
 ہوں؟   سکتا   دے   لئے   کے   کرنے  پ

بات کے شخصی اس ںیم سوالنامہ ں،ینہ  آپ چہ اگر لہذا ہے، مذکور ںیم خط نام کا جس ہے ایگ پوچھا ںیم بارے کے تجر

ر سوالنامہ
ُ
بات اپنے آپ اسے کہ ہے یضرور ہی کنیل ںیہ سکتے لے مدد یک  یکس ںیم کرنے پ  ۔ںی کر مکمل سے تجر
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  کئے   طے  لئے  کے   لوگوں  دوسرے   نے   ںی م   جو  ہوں  سکتا دے   جواب  ں ی م   بارے  کے  مالقاتوں   ان  شدہ  طے  سے   پہلے  ں ی م  ا ی ک 

 ۔ تھے

بات کے بارے میں پوچھتا  یادہ تر سوالنامہ خط پر نامزد شخص کے تجر ہاں، لیکن سوالنامہ کے صرف ایک حصہ میں۔ ز

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

 میں سواالت کے جواب دینا ممکن ہے۔
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ر   سوالنامہ   ںی م   ا ی ک 
ُ
 ہوں؟   کرسکتا  مدد   یک   دوسرے   ںی م   کرنے   پ

ر سوالنامہ کو دار رشتہ ای دوست یکس اگر ۔ہے حی صح کرنا سایا ہاں،
ُ
 ش یپ تعاون آپ تو ہے درکار مدد یک  آپ ںیم کرنے پ

بات کے ان صرف  جوابات کنیل ں،یہ کرسکتے  ۔ ںیچاہئ ہونے ںیم بارے کے تجر
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ر   سوالنامہ   ںی م   ا ی ک 
ُ
 ہوں؟   سکتا  لے  مدد   ی ک   دوسرے  لئے  کے   کرنے   پ

ر سوالنامہ کو آپ اگر ۔ہے حیصح کرنا سایا ہاں،
ُ
 سے دار رشتہ ای دوست یکس آپ تو ہے ضرورت یک  مدد یک  یکس ںیم کرنے پ

بات کے آپ صرف  جوابات کنیل ۔ںیہ سکتے لے مدد  ۔ ںیچاہئ ہونے ںیم بارے کے تجر
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 ہوگا؟  جنای بھ   واپس   خط  مجھے   ای ک   

ر اپنا صرف ںیم لفافے منسلکہ  شدہ ادا ڈاک محصول کو آپ ں،ینہ
ُ
 ۔ ہے جنایبھ واپس سوالنامہ ہوا ایک پ

0
3
8 

میں نے گزشتہ ہفتہ / گزشتہ مہینہ / حال ہی میں اپنا پریکٹس تبدیل کیا ہے، کیا مجھے پھر بھی سوالنامہ 
 مکمل کرنا چاہئے؟

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 

ی بھی ایسے مقام کے بارے میں غور کریں جہاں آپ نے جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹ لیا تھا۔ یہ کوئی بھی کس
 پیکٹسیز یا ہبس۔ GPجنرل پریکٹس مقام ہوسکتا ہے، جیسے کہ 

0
3
9 

نہیں گیا تھا لیکن مجھے ایک سوالنامہ بھیجا گیا ہے۔ کیا مجھے اسے مکمل کرنا  GPگزشتہ سال میں اپنے
 چاہئے؟

، نرس یا GPتو اگرچہ آپ نے ابھی حال ہی میں کسی  -پریکٹس کے لئے رجسٹرڈ ہیں  GPہاں، اگر آپ کسی 
ہیں۔ سروے میں دیگر ہیلتھ کیئر پیشہ ور سے مالقات نہ کی ہو آپ کے جوابات ہمارے لئے پھر بھی قابل قدر 

ایسے سواالت بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ نے جنرل پریکٹس کا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کی آخری کوشش 
کب کی اور جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹ آپ کو آخری بار کب مال؛ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرے گا کہ آیا 

 آپ کا تجربہ حال کا ہے یا نہیں۔

1
2
0 

  )ڈاکٹر( سے نہیں بلکہ صرف نرس سے ملتا ہوں۔ کیا مجھے پھر بھی سروے کو  GPے میں پریکٹس میں اپن
 پُر کرنا چاہئے؟

ہاں، آپ ابھی بھی سوالنامہ کو مکمل کرسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر زیادہ تر سواالت جنرل پریکٹس سے 
 .اپوائنٹمنٹس شامل ہیں۔، نرس یا کسی دیگر ہیلتھ کیئر پیشہ ور کے ساتھ GPمتعلق ہیں، جس میں کسی 
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0
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3 

 مجھے اسے کب تک واپس بھیجنا ہے؟

اپنا بھرا ہوا سوالنامہ براہ کرم جتنی جلدی ممکن ہو واپس کریں، اور براہ کرم یقینی بنائیں کہ وہ کسی بھی حال 
 :میں ہمارے پاس پہنچ جائے

  سے پہلے 2021مارچ  31 

0
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 سوالنامہ موصول نہیں ہوا ہے؟مجھے اپنے خط کے ساتھ کوئی لفافہ / 

اگر ایسا ہواہے تو ہم معذرت خواہ ہیں۔ ہم بہت جلد سوالنامہ کی ایک کاپی کے ساتھ یاددہانی کا ایک خط روانہ  
کریں گے، لہذا سروے موصول ہوجانے پر براہ کرم اسے مکمل کریں اور واپس بھیجنے کیلئے منسلکہ لفافے 

پاس کوئی سوالنامہ ہے اور آپ اسے ہمیں اس سے قبل ہی ارسال کرنا چاہتے کا استعمال کریں۔ یا اگر آپ کے 
 FREEPOST GP PATIENT“ ہیں تو براہ کرم سوالنامہ کو ایک لفافے میں ڈال کر بھیج دیں جس پر

SURVEY”  فری پوسٹ"(GP لکھا ہو۔ ڈاک ٹکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے )"پیشنٹ سروے 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
GPPS Y15 Website FAQs – Urdu - Public 

ر  الئن   آن /    سائٹ  ب ی و 
ُ
: کرنا  پ  

 
0
4
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 کیا میں یہ سروے آن الئن مکمل کرسکتا ہوں؟

پر جائیں  اور   ukpatient.co.-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 

ہ ایک مریض سے صرف ایک ہی جواب قبول کیا کے پہلے صفحہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ البتّہ یاد رکھیں، ک
 جاسکتا ہے۔

0
4
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سروے آن الئن مکمل کرنے کے لئے درکار میرے الگ ان کی تفصیالت / حوالہ غائب ہوگئے ہیں۔ کیا میں یہ 
 تفصیالت دوبارہ حاصل کرسکتا ہوں؟

اپنی   پر GPPatientSurvey@ipsos.comگر آپ کی الگ ان تفصیالت گم ہو گئی ہیں تو براہ کرم ا 
درخواست کے ساتھ ای میل کریں اور ہم آپ کو یہ چیزیں واپس ای میل کریں گے۔ اس میں چند دن لگ سکتے 

 ز اور پاسورڈز کو محفوظ طور پر رکھا جاتا ہے۔ہیں کیونکہ سروے کے تمام نمبر

انتظار کر سکتے ہیں، جو کہ ہر اس   بطور متبادل، آپ اگال یاد دہانی کا خط اور سوالنامہ وصول کرنے تک
شخص کو بھیجا جائے گا جس نے سروے پُر نہیں کیا ہے۔ آپ کا سروے نمبر اور پاس ورڈ سوالنامے کے پہلے 

 صفحہ پر پرنٹ ہوگا۔

۔ ہر جہاں موبائل نمبر دستیاب ہو وہانسروے میں حصہ لینے کے لیے ٹیکسٹ پیغامات بھی بھیجے جاتے ہیں
ٹیکسٹ پیغام میں ایک منفرد فہرست شامل ہوتی ہے، جس میں آپ کے الگ ان کی تفصیالت شامل ہوتی ہیں۔ اس  

     اجازت ملے گی۔سے آپ کو اپنا سروے نمبر یا پاس ورڈ درج کیے بغیر آن الئن حصہ لینے کی 

موبائل نمبر دستیاب ہونے پر، ٹیکسٹ میسیج سروے میں حصہ لینے کے لیے یاددہانی کے بطور بھی بھیجا جاتا 
ہے۔ ہر ٹیکسٹ میسیج میں ایک منفرد لنک ہوتا ہے، جس میں آپ کے الگ ان کی تفصیالت شامل ہوتی ہیں۔ یہ 

 ورت کے بغیر آن الئن حصہ لینے کے قابل بنائے گا۔آپ کو اپنا سروے نمبر یا پاس ورڈ داخل کرنے کی ضر

0
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1 

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

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

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

 

http://www.gp-patient.co.uk/
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.comپر
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.comپر
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.comپر
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: کرنا  شرکت   

 
 

0
6
1 

 مجھے سوالنامہ کیوں موصول نہیں ہوا ہے؟ میں اسے کیسے حاصل کروں ؟

کے پاس اندارج یافتہ اتفاقیہ طور پر منتخب کردہ لوگوں کو بھیجا جا رہے ہیں۔  GPسوالنامہ انگلینڈ میں کسی 
NHS England   نےGP  کے پاس اندراج یافتہNHS  کے مریضوں کی فہرست سے ان کے ناموں کو

ایسے لوگوں کو  Ipsos MORIاتفاقیہ طور پر منتخب کیا ہے۔ سروے کی موزونیت کو یقینی بنانے کے لئے 
سوالنامہ نہیں بھیج سکتا ہے جو سروے میں شرکت کے لئے پہلے ہی اتفاقیہ طور پر منتخب نہیں کئے گئے 

 ہیں۔

0
5
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 کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوں، کیا مجھے پھر بھی سوالنامہ مکمل کرنا چاہئے ؟ GPمیں فی الحال کسی 

پریکٹس کے ساتھ  GPچھ مہینوں میں کسی  اس سروے کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جارہا ہے جو گزشتہ
رجسٹرڈ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس مدت کے دوران کسی پریکٹس کے ساتھ رجسٹرڈ تھے، اگرچہ آپ ابھی نہیں 

پریکٹس کے متعلق پوچھے جانے والے سواالت  GPہیں، آپ پھر بھی سوالنامہ مکمل کرسکتے ہیں۔ آپ کے 
پوچھے گئے سواالت کے جواب دیں جن کے ساتھ آپ اس مدت  کے لئے براہ کرم اس پریکٹس کے بارے میں

رجسٹرڈ تھے۔ تاہم، جنرل پریکٹس کے متعلق سواالت کے لئے، ( یا اس مدت کے زیادہ تر وقت)کے دوران 
براہ کرم کسی بھی ایسے مقام کے بارے میں غور کریں جہاں آپ نے جنرل پریکٹس اپوائنٹمنٹ لیا تھا۔ یہ کوئی 

 پیکٹسیز یا ہبس۔ GPمقام ہوسکتا ہے، جیسے کہ  بھی جنرل پریکٹس

0
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 سے رابطہ نہیں کیا ہے، کیا مجھے پھر بھی سوالنامہ مکمل کرنا چاہئے ؟ GPمیں نے حالیہ دنوں میں اپنے 

جہاں  )ہاں، آپ ابھی بھی سوالنامہ کو مکمل کرسکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ پر الگو نہیں ہوتا ہے تو براہ کرم 
منتخب کریں یا خالی چھوڑ دیں۔ ہم نے روٹنگ ہدایات بھی شامل کی ہیں جو آپ ' اطالق نہیں ہوتا( 'وپر شامل ہ

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

0
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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 

ین صورتحال سے آگاہ  بات کی ممکنہ طور پر بہتر ڈاکٹرکو بالتے یااس سے مالقات کرتے ہیں تو یہ عمل ہمیں لوگوں کے تجر

 کرتا ہے۔

  
اصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو برا ہ کرم فراہم کردہ فری  اگر آپ اس سروے کے بارے میں کوئی بھی یاددہانیاں ح

کے سروے ہیلپ الئن  Ipsos MORI پوسٹ لفافے میں سادہ سوالنامہ کو واپس بھیج دیں۔ متبادل طور پر، آپ
بجے  10بجے؛ بروز ہفتہ صبح  9بجے سے شام  8پر )پیر تا جمعہ، صبح   9149 819 0800  سے فری فون

پر ای میل   GPPatientSurvey@ipsos.com کو Ipsos MORI تک( رابطہ کرسکتے ہیں یا 5سے شام 
  رسکتے ہیں۔ک
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 : عام 
 

0
6
2 

 نمبر پر کال کرنے کی الگت کتنی ہے؟ 0800

والے ٹیلی فون نمبروں پر کی   0800یو کے کے کسی معیاری لینڈ الئن فون سے کال کرنے کی صورت میں 
 جانے والی تمام کالیں مفت ہیں۔

0
6
6 

Ipsos MORI  کیا ہے ؟ 

Ipsos MORI  سروے کرنے والی ایک رجسٹرڈ اور آزاد تنظیم ہے اور مارکیٹ ریسرچ سوسائٹی کے
اصولی ضابطٔہ اخالق کی سختی سے پابندی کرتی ہے۔ اپسوس یوکے اور موری جن کے نام آپ نے شاید الگ  

میں ضم ہونے کے بعد سلطنت متحدہ )یوکے( کی دوسری سب سے بڑی   2005الگ سنے ہوں گے، اکتوبر  
کوالحاق یافتہ تشخیصی ادارہ مارکیٹنگ کوالٹی اشیو رنس )ایم کیو  Ipsos MORIتنظیم بن گئی ہے۔  تحقیقی

اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار انفارمیشن سیکیورٹی  20252اے( نے نیو انٹرنیشنل پروسیس اسٹینڈرڈ  آئی ایس او 
ارات حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی ایوارڈز سے نوازا گیا تھا، جو یہ دونوں ہی معی کے27001 آئی ایس او  

www.ipsos-کے بارے میں مزید معلومات کے لئے براہ کرم  Ipsos MORIسروے ایجنسی ہے۔  
mori.com  پر جائیں۔ 
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 رازداری اور ڈیٹا کا تحفظ 

یقے، اس  یعہ اس تحقیق کے لیے آپ کے ذاتی ڈیٹا کو استعمال کرنے کے طر اس حصہ میں موجود معلومات میں ہمارے ذر

کے استعمال کی وجہ اور آپ کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ کہ اگر اپنے ڈیٹا کے استعمال کے بارے میں آپ کے 

 بطہ کریں۔کس طرح راکوئی سواالت یا خدشات ہیں تو ہم سے 

 آپ نے میرے رابطے کی تفصیالت کیسے حاصل کیں؟  

Ipsos MORI   آپ کو یہ سوالنامہNHS England  کی جانب سے بھیج رہی ہے۔ نامNHS  کی ایک ایسی
کے پاس رجسٹر شدہ مریضوں پر مشتمل  GPفہرست سے بے ترتیب طریقے سے منتخب کیے گئے تھے جو ایک 

آپ کو  Ipsos MORIنے آپ کے ذاتی ڈیٹا کی ایک محدود مقدار کا اشتراک کیا ہے تاکہ  NHS Englandتھی۔ 
 اس تحقیق میں حصہ لینے کے لیے مدعو کر سکے۔ اس ڈیٹا میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: 

o  آپ کا نام اور پتہ 

o GP کوڈ اور  پریکٹسNHS نمبر 

o پیدائش کا ماہ/سال جنس اور 

o )بائل ٹیلیفون نمبر )اگر دستیاب ہو  مو

 Ipsos MORI  سروے میں حصہ لینے آپ کے ڈیٹا کو صیغہ راز میں رکھے گی اور آپ کے رابطے کی تفصیالت کو صرف

آپ کے رابطے کی تفصیالت کو  Ipsos MORIاستعمال کرے گی۔ سروے کے ختم ہونے کے بعد  کے لیے مدعو کرنے میں

یقے سے ضائع کر دے گی  کے پاس کسی کی صحت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ Ipsos MORI۔ محفوظ طر

 میرے ذاتی ڈیٹا پر عملدرآمد کرنے کے لیے آپ کی قانونی بنیاد کیا ہیں؟ 

NHS England  یہ تحقیق اس لیے کر رہی ہے تاکہNHS  کوGP مقامی  پریکٹسز اور دیگرNHS  خدمات کو
پورا کر   مریض کے تاثرات کے ردعمل میں بہتر بنانے میں مدد ملے تاکہ وہ بہتر طور پر مقامی ضروریات کو

کے مریضوں کے لیے خدمات کی فراہمی میں عوام کو شامل کرنا ان کی قانونی ذمہ داری ہے   NHS سکیں۔
(NHS Act 2006  13کے سیکشنQ ۔)کے تحتNHS England ،GP Patient Survey  کے لیے ذاتی

معلومات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ڈیٹا کنٹرولر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے 
 درآمد  عمل کہ ںیہ دار ذمہ ےیلUK مطابق کے )آر یپ یڈ ج( شنیگولیر کشنیپروٹ ٹایڈ جنرل

( e( )1)6کی بنیاد آرٹیکل  NHS Englandکے لیے قانونی عمل درآمد کے لیے   GP Patient Surveyہو۔  
 سے کنٹرولر ای ےیل کے مفاد یعوام جسے ہے یضرور ےیل کے یکارکردگ یک کام سےیا یکس درآمد"عمل  -ہے 

خصوصی زمرے والے ڈیٹا )جیسے صحت، نسل یا "۔ ہو رہا جا ایک ےیل کے استعمال کے یاتھارٹ یسرکار وابستہ
دفعہ نسلی نژاد یا جنسی رجحان کے بارے میں ڈیٹا( کی پروسیسنگ کو اضافی شرط کی تکمیل کرنی چاہئے، 

9(2)(h)  یسماج ایصحت  ص،یتشخ یطب ص،یتشخ یک تیصالح یکام کرنے ک یدوا، مالزم ک شنلیوپیآک ای یتدارک 
 سنگیپروس ےینگہداشت کے نظم و نسق اور خدمات کے مقاصد کے ل یسماج ایا صحت ی  یفراہم یعالج ک ای نگہداشت

بارے مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ تحقیق کے لیے آپ کے  NHS Englandاس کا مطلب یہ ہے کہ   ہے"۔ یضرور

ایک ڈیٹا پروسیسر ہے جو سروے کی فراہمی  Ipsos MORIاپنے پاس موجود ذاتی ڈیٹا کو استعمال کر سکتا ہے۔ 
 کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ NHS Englandکے لیے 

.contact/ukhttps://www.england.nhs-کی رازداری نوٹس تک  NHS Englandآپ
notice/-us/privacy/privacy پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 

بانی اس بات تاہم، اگر آپ مستقبل میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو براہ مہر ۔سروے میں حصہ لینا رضاکارانہ ہے
کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنا سروے نمبر )خط کے اوپری حصے میں یا سوالنامے کے سامنے والے حصے میں 

 پر بھیجیں کہ آپ حصہ لینا نہیں چاہتے ہیں۔ GPPatientSurvey@ipsos.comموجود ہے( 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
mailto:GPPatientSurvey@ipsos.com
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 پٹ آؤٹ الگو ہوتا ہے؟ کیا اس سروے میں قومی ڈیٹا آ 

نے تصدیق کی ہے کہ قومی ڈیٹا آپٹ آؤٹ صرف اس   Department of Health and Social Careنہیں۔ 

وقت الگو ہوتا ہے جب مریض کی رازدارانہ معلومات کو اس فرد کی نگہداشت کے عالوہ دیگر مقاصد کے لیے 
د کے بارے میں طبی ڈیٹا )جیسے کوئی بھی طبی استعمال کیا جا رہا ہو۔ مریض کی رازدارانہ معلومات میں فر

حاالت، نسخے یا حاصل کی گئی نگہداشت(، اور اس فرد کے بارے میں کوئی بھی معلومات شامل ہوتی ہے جس 
سروے کیے جانے  GP Patient Surveyتک اس فرد کے طبی ریکارڈ کے ذریعہ رسائی حاصل کی گئی ہو۔ 

پریکٹسز کے مریض کے رجسٹریشن ریکارڈ  GPرابطہ کرنے کے لیے  والے افراد کو منتخب کرنے اور ان سے
سے اخذ کیے گئے آبادیاتی ڈیٹا اور رابطے کی تفصیالت کا استعمال کرتا ہے۔ اس ذاتی ڈیٹا کی مریض کے 

رازدارانہ معلومات کے طور پر درجہ بندی نہیں کی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی طبی معلومات کا استعمال یا اس 
پر الگو نہیں ہوتا  GP Patient Surveyی حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اس طرح، قومی ڈیٹا آپٹ آؤٹ تک رسائ

 ہے۔

 کیا آپ کو میرے صحت کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے؟

رابطہ کی تفصیالت، نمبر، نام، NHSپریکٹس کوڈ اور  GPکو صرف آپ کا  Ipsos MORIنہیں، بالکل نہیں۔ 
کو آپ کی صحت کے  Ipsos MORIنے  NHS Englandپیدائش کا مہینہ اور سال، اور جنس دیا گیا ہے۔ 

 کے درمیان خفیہ رہتا ہے۔ GPیہ آپ اور آپ کے  –بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہے 

Ipsos MORI  کو آپ کاNHS انتخاب  نمبر دیا جاتا ہے تاکہ اگر آپ نے ماضی میں سروے سے باہر رہنے کا
رابطہ نہ کرنے کو یقینی بنا سکیں۔ آپ کے رابطے کی  کیا ہو تو وہ آپ کی شناخت کر سکیں اور وہ آپ سے دوبارہ

یکٹس کوڈ کا استعمال صرف  GPتفصیالت کا استعمال سروے کے بارے میں آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور  پر

یکٹسز سے جوڑنے کے لیے کیا  GPجوابات کو   جائے گا۔پر

پیدائش کے مہینے اور سال اور جنس کے بارے میں معلومات کو صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال 
 کیا جائے گا کہ گمنام بنایا گیا سروے ڈیٹا جس قدر ممکن ہو پریکٹس کی آبادی کے پروفائل سے میل کھا سکے۔

 ہے  کس کے ساتھ اشتراک کیا جاتا  رابطے کی تفصیالت کا آپ کے 

Ipsos MORI   تحقیق کو چالنے کے لیے مخصوص سپالئر تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور اسی مقصد
ان سپالئر تنظیموں میں ان سپالئر تنظیموں کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا۔  کے رابطہ کی تفصیالت  کے تحت اسے آپ 

 :مندرجہ ذیل شامل ہیں

o  Adare SEC چھاپنا؛ خطوط اور سوالناموں کو 

o Text Local؛ ٹیکسٹ میسیج کی یاد دہانیاں تقسیم کرنا 

o Whistl  اورRoyal Mail؛ تقسیم اور ڈاک بھیجنا 

 یہ سپالئرز منظور شدہ ہوتے ہیں اور جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن کی تعمیل کرتے ہیں۔

 کوکیز  

ہیں۔ یہ چھوٹی فائلیں ہوتی ہیں جو آپ کے کچھ آن الئن سروے 'کوکیز' کا استعمال کر کے معلومات اکٹھا کرتے 
کمپیوٹر پر اسٹور ہوتی ہیں۔ یہ فائلیں ہر ممکن حد تک کفایت شعاری سے اور صرف کوالٹی کنٹرول، توثیق اور، 
الزمی طور پر، آپ کے ذریعہ پہلے ہی مکمل کیے گئے آن الئن سروے کے لیے آپ کو یاد دہانیاں بھیجنے سے 

مال کی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ 'کوکیز' کو حذف کر دیں یا اپنے ہمیں روکنے کے لیے استع
 کمپیوٹر پر براؤزر کی سیٹنگ کو ایڈجسٹ کر کے ان کے استعمال کو روک دیں۔

Ipsos MORI   آئی پی پتہ سمیت آپ کے آپریٹنگ سسٹم، ڈسپلے سیٹنگ اور براؤزر کی قسم کے بارے میں
معلومات کو خودکار طریقے سے بھی حاصل کرتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سروے کا سوالنامہ 
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ئر کے لیے موزوں ایسی شکل میں بھیجا جائے جو آپ کے کمپیوٹر کے ذریعہ استعمال کیے جانے والے سافٹ وی
 ۔آپ کے کمپیوٹر سے کوئی بھی دوسری معلومات حاصل نہیں کرتی ہے Ipsos MORIہو۔ 

 بارے میں میرے جوابات کو دیکھے گا؟ میرے جوابات کا کیا ہوتا ہے؟/ کیا میرا ڈاکٹر اس سروے کے  

رابطے کی آپ کے جوابات دوسرے لوگوں کے جوابات کے ساتھ مال کر رکھے جاتے ہیں اور وہ آپ کے 
 Ipsosنمبر سے جڑے نہیں ہوتے ہیں۔ سواالت کے بارے میں آپ کے انفرادی جوابات کو  NHSیا  تفصیالت
MORI  اورNHS England  کا مجاز عملہ اور محققین صیغہ راز میں رکھیں گے۔ شائع ہونے والے کسی بھی

 نتائج میں کوئی بھی شخص آپ کی شناخت نہیں کر سکے گا۔

کی جانب   NHS England پریکٹس کے پاس واپس نہیں بھیجے جاتے ہیں۔ GPپ کے ڈاکٹر یا آپ کے جوابات آ

ئع ، انھیں آپ کی پریکٹس کے دیگر فیڈ بیک کے ساتھ یہاں اس ویب سائٹ پر گمنام طور پر شاIpsos MORIسے  
 surveysandreports/ukpatient.co.-https://gpکرتا ہے: 

 NHS England  کس طرح استعمال کر سکتے  کا مجاز عملہ اور محققین کون ہیں اور وہ نتائج کا
 ہیں؟ 

اور دیگر تنظیموں  NHS Englandانفرادی مریض کی سطح پر سروے کے ڈیٹا کا استعمال کر پانے کے لیے،  
کے ذریعہ مالزمت پر رکھے گئے محققین سمیت تمام محققین کو اجازت کے لیے درخواست دینا ضروری ہے۔ ہر 

ا، جس میں کیے جانے والے کام کی وضاحت کرنی ہوگی، درخواست کو سخت منظوری کے عمل سے گزرنا ہوگ
اور معاہدہ کرنا ہوگا کہ کوئی بھی اشاعت صرف مکمل طور پر گمنام ڈیٹا کا حوالہ دے گی۔ دیگر تمام صارفین 

 یا پریکٹس سطح پر ہی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ CCGگمنام ڈیٹا تک صرف قومی، 

 مل درآمد کیا جائے گا؟ میرا ذاتی ڈیٹا کہاں رکھا اور اس پر ع   

یعہ مملکت متحدہ کے اندر  Ipsos MORIاس سروے کے لیے استعمال اور جمع کیا جانے واال آپ کا تمام ذاتی ڈیٹا  کے ذر

 ڈیٹا سینٹرز اور سرورز میں اسٹور کیا جائے گا۔

 آپ میری ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنے کو کس طرح یقینی بنائیں گے؟ 

Ipsos MORI  یوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور مختلف احتیاطی تدابیر الگو کرتی اپنی معلومات کی سکیورٹی کی ذمہ دار

ہے تاکہ یہ یقینی بنا سکے کہ آپ کی معلومات نقصان، چوری یا غلط استعمال سے محفوظ ہیں۔ حفاظتی احتیاطی تدابیر میں 

رول اور اس تک محدود رسائی شامل ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے دفاتر کی معقول صحیح سکیورٹی اور کمپیوٹر سسٹم پر کنٹ

یقے سے اسٹور کیا جائے اور اسے صرف  وہی اہلکار دیکھ لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں کہ ذاتی معلومات کو محفوظ طر

 سکیں جو پروجیکٹ میں براہ راست شامل ہوں۔

 Ipsos MORI م کرنے کے طریقوں کی باقاعدہ اندرونی اور بیرونی اپنی معلومات کے سکیورٹی کنٹرولز اور کا
 کے ذریعہ سند یافتہ ہے۔ ISO 27001آڈٹ کرواتی ہے، اور یہ معلومات کے تحفظ کے عالمی اسٹینڈرڈ، 

 Ipsosنمبر سے جڑے نہیں ہیں۔  NHSیا  ، رابطہ کی تفصیالتسواالت کے آپ کے انفرادی جوابات آپ کے نام
MORI اور ،NHS England  مجاز عملہ اور محققین انفرادی جوابات کے ساتھ رازداری کا برتاؤ کرتے کے

ہیں اور محفوظ ذخیرہ اندوزی کی ضروریات سمیت جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن اور دیگر متعلقہ قوانین کے 
 اور دفعات سبھی پہلوؤں 

Ipsos MORI  میرا ذاتی ڈیٹا اور قابل شناخت جوابات کب تک برقرار رکھے گی؟ 

Ipsos MORI  یقے سے برقرار رکھے گی کہ تحقیقی پروجیکٹ اور نتائج میں حمایت کرنے کے آپ کے ڈیٹا کو صرف اس طر

ج کی لیے ضروری وقت تک آپ کی شناخت کرسکے۔ عملی طور پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گمنام تحقیق کے نتائ

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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یقے سے آپ کے ذاتی قابل شناخت ڈیٹا کو اپنے سسٹم اور اپنے سپالئر  تسلی بخش طور پر اطالع دے لیں گے، تو ہم محفوظ طر

 کے سسٹم سے حذف کر دیں گے۔

اپنے سسٹم سے آپ کے ذاتی ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے حذف کر دیں   کت 2021ستمبر اس مطالعہ کے لیے، ہم  

 گے۔

 ے میں کیسے شامل ہے؟ میرا ڈآکٹر اس سرو 

کے  GPیہ سوالنامہ بے ترتیب طریقے سے منتخب کیے گئے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے جو انگلینڈ میں کسی 
  NHS Englandپاس رجسٹرڈ ہیں، اور آپ کا نام بے ترتیب طریقے سے اس فہرست سے منتخب کیا گیا تھا جو 

 کے پاس رجسٹر شدہ مریضوں پر مشتمل تھا۔ GPکے زیر انتظام 

GP  پریکٹسز کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہئے کہ سروے ہو رہا ہے۔ سروے کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس
کے ذریعہ دستیاب اپنے پریکٹس کے لیے  surveysandreports/ukpatient.co.-https://gpویب سائٹ 

گمنام بنائے گئے اعداد وشمار کے نتائج تک رسائی حاصل کریں گے، لیکن انھیں انفرادی جوابات تک رسائی 
 حاصل نہیں ہوگی۔

 سروے کو اخالقی منظوری ملی ہے؟ کیا 

 Central Office for Researchنے  Ipsos MORIمیں پہال سروے شروع کرنے سے پہلے  2007
Ethics Committee (COREC)  سے مشورہ کیا اور اسے یہ صالح دی گئی کہ یہ سروے 'خالص تحقیق' کے

و فراہم کی جانے والی خدمت کا اندازہ کیا کے ذریعہ ان کے مریضوں ک GPsتاکہ –بجائے 'خدمت کا اندازہ' ہے 
جائے۔ جس کے نتیجے میں، اس سروے کو باضابطہ طبی تحقیق کی اخالقی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم، 

Ipsos MORI  سختی سےMarket Research Society  کے تحقیقی اخالقیات کے ضابطہ کی پابندی کرتی
چیز کے لیے استعمال  سروے کے مقصد کے عالوہ دیگر کسی بھی ہے، اور فراہم کردہ مریض کی تفصیالت اس

 نہیں کی جاتی ہیں۔

UK  )یگولیشن )جی ڈی پی آر  جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ر

UK  جی ڈی پی آر میں متعدد حقوق شامل ہیں، اگرچہ ان میں سے سبھی ہر اس جگہ الگو نہیں ہوتے ہیں جہاں عمل درآمد کا

 ہوتا ہے، جس میں مٹانے اور ڈیٹا کی منتقلی کا حق شامل ہے۔قانونی بنیاد عوامی کام 

رسائی حاصل کرنے کی درخواست کرنے کا حق کے پاس موجود کسی بھی ذاتی ڈیٹا تک  Ipsos MORIکو آپ  

حذف کر دیا جائے۔ رپورٹنگ کے لیے ڈیٹا پر عمل درآمد کیے تک  2021ستمبر حاصل ہے اس سے قبل کہ اسے 
کسی بھی وقت آپ اپنی منظوری کو واپس لے سکتے ہیں اور اپنے ذریعہ فراہم کردہ اپنے ذاتی  جانے سے پہلے 

 ۔(2021اپریل  6)ڈیٹا یا سروے کے جوابات پر عمل درآمد کرنے پر اعتراض کر سکتے ہیں

 NHS England    عام طور پر آپ کے حقوق سے متعلق درخواستوں کا ایک مہینے کے اندر جواب دینا ضروری
کے رازدارانہ نوٹس میں آپ کے حقوق اور ان   NHS Englandہے، حاالنکہ اس میں کچھ استثناء بھی ہیں۔  ہوتا

.contact/ukhttps://www.england.nhs- -کے استعمال کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔
e/ notic-us/privacy 

اگر اپنے ذاتی ڈیٹا پر ہمارے عمل درآمد کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کے کوئی خدشات ہوں، تو آپ 
Information Commissioner’s Office (ICO)   کے پاس شکایت درج کرانے کے حقدار ہیں۔ آپ

us/-ontactglobal/c/ukhttps://ico.org.  پر جا کر یاukcasework@ico.org.  پر ایک ای میل بھیج کر
Information Commissioner’s Office  یقوں کے بارے میں تفصیالت حاصل کر سکتے سے رابطہ کرنے کے طر

 ہیں۔

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://ico.org.uk/global/contact-us/
mailto:casework@ico.org.uk
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سے کیسے رابطہ کر    NHS Englandاور   Ipsos MORIمیں اس سروے اور/یا اپنے ذاتی ڈیٹا کے بارے میں   

 سکتا ہوں؟ 

Ipsos MORI  :سے رابطہ کریں 

اگر اس تحقیق کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہیں، تو براہ مہربانی تحقیقاتی ٹیم سے رابطہ کریں۔ ان سے  
 جا سکتا ہے:مندرجہ ذیل طریقوں سے رابطہ کیا 

 GPPatientSurvey@ipsos.comای میل: 

 ڈاک: 
The GPPS Team - Ipsos MORI 

3 Thomas More Square 
London E1W 1YW 

اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا آپ کو ہماری رازداری کے نوٹس، یا ڈیٹا کے تحفظ کے قوانین کی ہماری تعمیل  
یں مزید معلومات درکار ہو، تو براہ مہربانی ہمارے کمپالئنس یا ہمارے پاس موجود آپ کی معلومات کے بارے م

 ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔ ان سے مندرجہ ذیل طریقوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے:

   ”GPPS 01-066337-20“اور ای میل کے موضوع کی الئن میں  compliance@ipsos.comای میل: 
 لکھیں۔

 ڈاک:  
Ref: 20-066337-01 GPPS  
Compliance Department 

Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 

London E1W 1YW 

 NHS England  :سے رابطہ کریں 

 england.contactus@nhs.netای میل: 

 33 22 311  0300: ٹیلی فون

 ڈاک:  
NHS England 

PO Box 16738 
Redditch 
B97 9PT 

 


