Punjabi – How to complain about health care or social care service
ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਿਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਹ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਸਮਾਿਿ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਣਿਾਰੀ
ਕਵਆਕਖਆ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤਸੀਂ, ਿਾਂ ਤਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਸਦੱ ਸ, ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ
ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਲਈ ਤਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਕਚੂੰ ਨਹਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ:
– ਿੀ ਤਸੀਂ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ
– ਿੀ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਿਿ ਪੈਕਸਆਂ ਦਆਰਾ ਭਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ
ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਿਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਿ ਚੂੰ ਗਾ ਕਵਚਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹਾ ਿੇ ਕਿਿਾਇਤ ਨੂੰ ਮੌਕਖਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਸਥਾਨਿ Healthwatch ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨੂੰ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਫਤ ਮਦਦ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
(1) ਿੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਨਾਖਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਕਿ ਤਸੀਂ NHS-ਫੂੰ ਕਡਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਿੇ
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਤੂੰ ਤਰ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ), ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦਾ
ਅਕਿਿਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।
(2) ਉਸ NHS ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਿਾਪੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਹੋ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਤਸੀਂ ਨਾਖਿ ਹੂੰ ਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਵਹਾਰ
ਿਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸੱ ਕਖਆ ਲੈ ਣਗੇ।
(3) ਤਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਿਾਂ ਤੇ:
a. ਕਸੱ ਿਾ NHS-ਫੂੰ ਕਡਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ (ਹਸਪਤਾਲ, ਿੀਪੀ ਪਰੈਿਕਿਸ, ਦੂੰ ਦਾਂ ਦਾ
ਕਚਕਿਤਸਿ ਆਕਦ)। ਿਾਂ
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b. ਤਸੀਂ NHS ਸੂੰ ਸਥਾ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਲੈ ਿੇ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ:
(i) ਿੇ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, NHS ਸਮਦਾਏ ਸੇਵਾ ਿਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਡਾ
ਸਥਾਨਿ NHS ਿਲੀਕਨਿਲ ਿਕਮਿਕਨੂੰਗ ਗਰੱ ਪ (NHS Clinical Commissioning
Group) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ NHS ਿਲੀਕਨਿਲ ਿਕਮਿਕਨਿੰਗ
ਗਰੁੱ ਪ (Local NHS Clinical Commissioning Group) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
(ii) ਿੇ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿੀਪੀ, ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਦਾਏ ਦਵਾਫਰੋਿਾਂ, ਮੱ ਖ ਓਪਿੋਮੇਕਿਰਸਿਸ
ਿਾਂ ਿੋਈ 'ਖਾਸ' NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ NHS ਇਿੰਗਲੈਂ ਡ (NHS England)
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
(4) ਤਸੀਂ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰਿੇ, ਿੈਲੀਫੋਨ, ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਪੱ ਤਰ ਦਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ NHS
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਕਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਿਰਨ ਦਾ, ਿੋ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ
ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱ ਿ ਮੌਿਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੇ ਤਸੀਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਦਆਰਾ ਿਾਂ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ
ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਇੱ ਿ ਕਲੱਖਤ ਿਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(5) ਿੇ ਤਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਿਰਨੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ NHS ਸੂੰ ਸਥਾ ਿਾਂ NHS
PALS ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਸਹੀ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ
ਦਰਿ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਕਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ Healthwatch ਨਾਲ ਵੀ
ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਨਰਦੇਿ ਦੇ
ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰ ਤਿਟ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤਹਾਨਿੰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ


ਿੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂ ਉਸ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਤਿਿ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰਹਾਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਿਰਨ ਲਈ
ਕਸਹਤ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੋ ਿਪਾਲ (Health Service Ombudsman) ਨੂੰ ਿਕਹਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱ ਿ ਮਫਤ, ਸਤੂੰ ਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ।

 ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਫ NHS ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਿਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਿਿ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਿਰਣਗੇ।
 ਿੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ NHS ਨੂੰ ਗਲਤ ਿਾਣਿਾਰੀ ਕਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਲਈ
ਕਿਫਾਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਤਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਆਰਾ ਲੋ ਿਪਾਲ (Ombudsman) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:
0345 015 4033
ਈ-ਮੇਲ phso.enquiries@ombudsman.org.uk
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0300 061 4298 ਤੇ ਸੂੰ ਦੇਿ ਭੇਿੋ ਿੇ ਤਸੀਂ ਬੈਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇੱ ਿ ਮਾਨਿ ਿੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ
ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
07624 813 005 ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 'ਿਾਲ ਬੈਿ' ਸੂੰ ਦੇਿ ਭੇਿਣ ਦਆਰਾ ਿਾਲ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਿਰੋ
ਿਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕਲੱਖੋ: Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower,
Millbank, London SW1P 4QP.

ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ www.ombudsman.org.uk ਤੇ ਵੀ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਉਸ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਤਸੀਂ ਆਪ
ਭਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਹੈ
ਿੇ ਤਸੀਂ ਅਕਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ NHS ਦਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ:
(1) ਪਕਹਲੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਿਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਿੇ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ The Independent
Healthcare Advisory Service (IHAS) www.independenthealthcare.org.uk ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ
(1) ਿੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਨਾਖਿ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਨਰਕਸੂੰ ਗ ਹੋਮ, ਹੋਮ-ਿੇਅਰ
ਏਿੂੰ ਸੀ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਦਾ
ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। ਿੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਕਿੂੰ ਗ ਕਵੱ ਚ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ NHS ਦਆਰਾ ਪੈਸਾ
ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂੰ ਦਾਂ ਸਬੂੰ ਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ NHS ਦੀ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਸੀਂ 'ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ' ਨਾਮਿ
ਕਪਛਲੇ ਖੂੰ ਡ ਕਵੱ ਚ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ।
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(2) ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਪਰਕਿਰਆ ਦੀ ਿਾਪੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਹੋ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਤਸੀਂ ਨਾਖਿ ਹੂੰ ਦੇ
ਹੋ। ਇਹ ਤਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਵਹਾਰ
ਿਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਸੱ ਕਖਆ ਲੈ ਣਗੇ।
(3) ਤਹਾਨੂੰ ਕਸੱ ਿਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਨਰਕਸੂੰ ਗ ਹੋਮ, ਆਕਦ)।
ਤਸੀਂ ਮਲਾਿਾਤ ਿਰਿੇ, ਿੈਲੀਫੋਨ, ਈ-ਮੇਲ ਿਾਂ ਪੱ ਤਰ ਦਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
ਅਕਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਕਸਆ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਿਰਨ ਦਾ, ਿੋ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਾਤਾਂ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਦਾ ਇੱ ਿ ਮੌਿਾ ਦੇਵੇਗਾ।
(4) ਿੇ ਿੌਂ ਸਲ ਦਆਰਾ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿਨ ਿੀਤਾ ਿਾਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਿੋ ਕਿ ਤਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ
ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤਸੀਂ www.direct.gov.uk ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਸਲ
ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਹੈਲਥਵਾਚ ਨੂੰ ਪੱ ਛ ਸਿਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰ ਤਿਟ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤਹਾਨਿੰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ
 ਿੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਸਲ ਵਲੋਂ ਆਕਖਰੀ ਿਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਿਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰੀ ਲੋ ਿਪਾਲ (Local
Government Ombudsman) ਨੂੰ ਿਕਹਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਿ ਮਫਤ, ਸਤੂੰ ਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਅਕਿਿਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਗ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਿਾਂ ਤੇ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ
ਫੇਰ ਤਹਾਡਾ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਸਲ ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਤਸੀਂ 0300 061 0614 ਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰੀ ਲੋ ਿਪਾਲ (Local Government Ombudsman) ਦੇ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕਲੱਖ ਸਿਦੇ ਹੋ: Local Government Ombudsman, PO
Box 4771, Coventry CV4 0EH.
ਤਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਿ www.lgo.org.uk ਤੇ ਵੀ ਿਾ ਸਿਦੇ ਹੋ।

NHS ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਾਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ (NHS Complaints Advocacy Service)
ਇੱ ਿ ਮਫਤ ਗਪਤ ਸੇਵਾ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਿੋ NHS ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ
ਿਰ ਰਹੇ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ NHS ਤੋਂ ਸਤੂੰ ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰੇ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਦਫਤਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ Healthwatch ਨੂੰ ਪੱ ਛੋ।
Healthwatch
Healthwatch ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ, ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱ ਿ ਸਤੂੰ ਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਗ
ਹੈ। 152 ਸਥਾਨਿ Healthwatch ਦੇ ਨੈਿਵਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿ ਅਤੇ ਰਾਿਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਿਿਿ ਿੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿੋ
ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਨਯੂੰ ਕਤਰਤ ਅਤੇ ਯੋਿਨਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। Healthwatch
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ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਮਾਮਕਲਆਂ ਿਾਂ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਹਾਡਾ ਸਥਾਨਿ Healthwatch
ਤਹਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸੂੰ ਗਠਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਿਾ ਕਵੱ ਚ ਭੇਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਿੋ ਕਿ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤਸੀਂ
http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch ਤੇ ਇੱ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ
Healthwatch ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਿ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਿੇਅਰ ਿਆਕਲਟੀ ਿਕਮਿਨ
ਿੇਅਰ ਿਆਕਲਿੀ ਿਕਮਿਨ (CQC) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ
ਸਤੂੰ ਤਰ ਕਨਯਾਮਿ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਿੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਗਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੱ ਕਖਆ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਮਾਨਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। CQC ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਕਹੱ ਤਾਂ ਦੀ
ਵੀ ਰੱ ਕਖਆ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹਾਂ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਐਿਿ (Mental Health Act) ਦੇ ਤਕਹਤ
ਪਰਤੀਬੂੰ ਦ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਿਾਂ, ਿੋ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ-ਿਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਾਡੇ ਿੂੰ ਮ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਿ ਅਕਹਮ ਭਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਿਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾੜੀ ਿਾਰਿ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਿੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿਆਨ ਿੇਂਕਦਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਆਨ ਕਵੱ ਚ ਕਲਆਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CQC ਦੀ ਭਕਮਿਾ ਕਵੱ ਚ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਛਾਣਬੀਣ ਿਰਨਾ ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਤਸੀਂ 03000 616161 ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਨ ਿਾਂ www.cqc.org.uk ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਿ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਅਨਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੰ ਿੇਅਰ ਿਆਕਲਟੀ ਿਕਮਿਨ, ਕਸਹਤ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੋ ਿਪਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿ ਸਰਿਾਰੀ
ਲੋ ਿਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ
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