
 

 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਤਂ 
ਕਿਹੜੇ ਕਿਆਰਂ ਦੀ ਉਿੀਦ ਿਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
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ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਿਆਰਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਨਹ ਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਗਲਂਡ ਕ ੱਚ ਡਟਂਲ 
ਪਰੈਿਕਟਸ ਤ ਂਉਿੀਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਚੰਤਾ ਂ ਹੋਣ ਤਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸਂ ਿੋਈ ਸਥਾਨਿ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹ ੋਤਂ ਇਹ ਿਦਦ ਿਰ 
ਸਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ  ਸਿਝਣ ਕ ੱਚ  ੀ ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਸ ੇਾ 
ਤਂ ਿੀ ਉਿੀਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸਂ ਪਕਹਲਂ ਤਂ ਹੀ  ਰਤਦੇ ਹੋ। 
 

ਕੇਅਰ ਕੁਆਟਲਟੀ ਕਟਿਸ਼ਨ (Care Quality Commission, CQC) 

ਸਾਡਾ ਿੰਿ ਹੈ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਿਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸ ੇਾ ਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਿਂਚ ਿਰਨੀ ਕਿ  ਂਕਿ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਿ ਡਂਟਲ ਅਤ ੇਿੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਿੇਅਰ ਹੋਿ। ਅਸਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 
ਨ ੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਦੇ ਹਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ੱਚ ਗੁਣ ੱਤਾ  ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਣੇ। ਿੇ ਕਿਸ ੇ
ਸੇ ਾ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਤਂ ਅਸਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 
ਸੁਧਾਰ ਿੀਤਾ ਿਾ ੇ।  
 

ਿਦਂ ਅਸਂ ਹਰੇਿ ਸੇ ਾ ਦੀ ਿਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ, ਤਂ ਅਸਂ ਹਿੇਸ਼ਂ ਪਤਾ ਿਰਦੇ ਹਂ ਕਿ ਿੀ ਇਹ: 
 ਸੁਰੱਕਖਅਤ; 
 ਪਰਭਾ ੀ; 
 ਪਰ ਾਹ ਿਰਨ  ਾਲੀ; 
 ਲੋਿਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ; ਅਤ ੇ

 ਸਹੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਿਂਦੀ ਹੈ ਿਂ ਨਹਂ। 
 

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ  ਰਣਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  (ਿਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿਬਂਰ ਿਂ ਦੋਸਤ ਨ ੰ ) ਕਿਸੇ 
ਅਕਿਹੀ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਤ ਂਿੀ ਉਿੀਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿ ੋਸਰੱੁਕਖਅਤ, ਪਰਭਾ ੀ, ਪਰ ਾਹ ਿਰਨ 
 ਾਲੀ, ਲੋਿਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤ ੇਸਹੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਿਂਦੀ ਹੈ। 
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ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦੇ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਟਕਂਟਕ… 

 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਿ ਦਾ ਕਰਿਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਲਿਲੁ ਸਹੀ, ਪ ਰੇ ਅਤੇ 
ਨ ੀਨਤਿ ਹਨ। 

 ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਕ ੱਚ ਿੋਈ ਕ ਗਾੜ ਆ ਕਰਹਾ ਹੋ  ੇਤਂ ਸਟਾਫ ਕਧਆਨ ਕਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਦਿ ਚੁੱ ਿਦਾ ਹੈ।  

 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਦ ਾਈਆਂ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਿ ੇ
ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ 

 ਹਿਸ਼ੇਂ ਸਹੀ ਕਗਆਨ, ਹੁਨਰਂ ਅਤੇ ਤਿਰਬੇ  ਾਲਾ ਲੋੜਂਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕ ੱਚ ਸਟਾਫ ਿੌਿ ਦ 
ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਤਂ ਿੋ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਿੇ ਕਿ ਤੁਸਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋ। 

 ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੱਕਖਆ ਿਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਿੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਂ 
ਦ ਿੇ ਿਰੀਜ਼ਂ ਨ ੰ  ਇਨਫਿੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ  ੀ ਿੋਖਿਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਿਆ ਿਾ ਸਿੇ। 

 ਿੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਿਈੋ ਕਚੰਤਾ ਂ ਹਣੋ ਤਂ ਉਹ ਉਹਨਂ ਨ ੰ  ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 
 ਾਪਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ  ੀ ਘਟਨਾ ਂ ਨ ੰ  ਦਰਿ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ, ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਈੋ ਕਸ਼ਿਾਇਤ 
ਹੋ ੇ ਤਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। 

 ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਂ ਇਲਾਿ ਕ ੱਚ ਿੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਂਦਾ ਹੈ, ਤਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਿਾਫੀ ਿੰਗਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਂ ਕਿ ਂ ਕਸੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿ ਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਦ ਿੇ ਿਰੀਜ਼ਂ ਨਾਲ 
 ਾਪਰਨ ਤਂ ਰੋਿਣਗੇ।   

 

ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦੇ ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕਂਟਕ… 

 ਸਟਾਫ ਹਿੇਸ਼ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਿਂਟ ਦ ੇਿਾਰਨਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰੀ ਇਕਤਹਾਸ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਇਲਾਿ ਲਈ  ੱਖ- ੱਖ ਚਣੋਂ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਂ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਿਸ ੇ ੀ 
ਲਾਗਤਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕ ਆਕਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ 
ਕ ੱਚ ਿਦਦ ਕਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ ਹੈ।  

 ਿਦਂ ਤੁਸਂ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਂਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਕ ਤਿਰਾ ਨਹਂ ਿੀਤਾ ਿਂਦਾ, 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ, ਕਲੰਗ, ਕਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਅਸਿਰਥਤਾ, ਨਸਲ, ਧਰਿ ਿਂ 
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ਕ ਸ਼ ਾਸ, ਿਂ ਕਿਨਸੀ ਕਦਲਚਸਪੀ (ਿੀ ਤੁਸਂ ਲੈਸਕਬਅਨ, ਗੇਅ, ਬਾਇਸੈਿਸੁਅਲ ਿਂ 
ਹੀਟਰੋਸੈਿਸੁਅਲ ਹੋ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ। 
 

 ਿੇ ਹੋਰ ਿਾਹਰਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ  ੇਤਂ ਇਹ ਪਰੈਿਕਟਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਂ ਿਲੋ ਭੇਿਦੀ ਹੈ। ਿਦਂ ਇਹ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਅੱਗੇ ਭੇਿਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦੇ ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
ਟਕਂਟਕ… 

 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹਰ ਸਿਂ ਿਾਣ ਅਤ ੇਸਕਤਿਾਰ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਣੁਨ ਲਈ ਸਿਂ ਿੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਕ ੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦਣੇ ਤਂ ਪਕਹਲਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਲੋ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣ 

ਲਈ ਿਾਫੀ ਸਿਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲੋੜਂਦੀ ਕਨੱਿਤਾ ਕਿਲਦੀ ਹੈ। 
 ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦਰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਂ ਬੇਆਰਾਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਂ ਸਟਾਫ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਿ 

ਿਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦੇ ੍ਰਟਤਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਟਕਂਟਕ… 

 ਅਪਾਇੰਟਿਂਟਂ ਨ ੰ  ਅਕਿਹੇ ਸਿਂ 'ਤ ੇਕਨਯਤ ਿੀਤਾ ਿਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਿ ੇਤੁਹਾਡ ੇਲਈ 
ਉਕਚਤ ਹੋ ੇ। 

 ਅਪਾਇੰਟਿਂਟ ਕਸਸਟਿ ਨ ੰ   ਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਿ ਿੰਿਿਾਿੀ ਸਕਿਆਂ ਤਂ 
ਬਾਹਰ ਸਿੇਤ, ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਇਲਾਿ ਕਿਲ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 ਪਰੈਿਕਟਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੁੱ ਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸੁਂ ਸੇ ਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਸੇ ਾ ਂ ਦੀ ਯੋਿਨਾ 
ਬਣਾਂਦ ੇਸਿਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ  ੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਂ 'ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ।  

 ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਰ, ਧਰਿ ਿਂ ਅਸਿਰਥਤਾ  ਰਗੀਆਂ ਗੱਲਂ ਨ ੰ  ਕਧਆਨ ਕ ੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਿੱਥ ੇਹੋ ਸਿਦਾ ਹ ੈਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
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 ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇਰੀਆਂ ਤਂ ਬਚਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਿਸੇ 
ਅਪਾਇੰਟਿਂਟ ਲਈ ਬਹਤੁ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਡੀਿ ਨਾ ਿਰਨੀ ਪ ੇ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ 
ਹੋ ੋ ਤਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਸਂ ਆ੍ਣੀ ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰਹਂ  ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਿੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਟਕਂਟਕ… 

 ਪਰੈਿਕਟਸ ਦ ੇਲਈ ਕਜ਼ੰਿ ੇਾਰ ਕ ਅਿਤੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸ ੇਾ ਂ ਦੀ ਗੁਣ ੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦੀ 
ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਿੱਕਸਆ ਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਦਿ ਚੁੱ ਿਦਾ ਹੈ। 

 ਪਰੈਿਕਟਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨਾਲ ਿਾਣਿਾਰੀ ਸਂਝੀ ਿਰਦੀ 
ਹੈ ਤਂ ਿੋ ਉਹ ਨ ੀਆਂ ਗੱਲਂ ਕਸੱਖ ਸਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਿੰਿ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਲਆ ਸਿਣ। 

 ਪਰੈਿਕਟਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਿਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਰੀਜ਼ਂ ਨ ੰ  ੱਚ ਗਣੁ ੱਤਾ 
 ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਕ ੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤ ੇਇਲਾਿ ਦ ੇਕਰਿਾਰਡ ਪ ਰੇ ਅਤੇ ਕਬਲਿਲੁ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤ ੇਉਹਨਂ ਨ ੰ  
ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਿਂਦਾ ਹੈ। 

 ਪਰੈਿਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਚਾਰਂ ਨ ੰ  ਿਹੱਤ  ਕਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਿ ਨ ੰ  ਸੇ ਾ ਂ ਕ ੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਕਲਆਉਣ ਲਈ  ਰਤਦੀ ਹੈ।  
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ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆ੍ਣੀ ਡਟਂਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਬਾਰੇ ਟਚੰਤਾਵਂ ਹੋਣ ਤਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਿੇ ਤੁਸਂ, ਿਂ ਿੋਈ ਕਿਸਦੀ ਤੁਸਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦ ੇਹੋ, ਨ ੰ  ਿਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਂ ਇਲਾਿ ਕਿਲਦਾ ਹ ੈਤਂ 
ਤੁਸਂ ਹੇਠਂ ਕਦੱਤੇ ਿੰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। 
 ਆ੍ਣੀਆਂ ਟਚੰਤਾਵਂ ਨ ੰ  ਡਂਟਲ ੍ਰੈਕਟਟਸ ਦ ੇਕੋਲ ਉਠਾਓ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੈਨੇਿਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆ ਂਕਚੰਤਾ ਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਉਹ ਉਸੇ  ੇਲੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚੰਤਾ ਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਨਹਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਂ ਤਸੁਂ ਉਹਨਂ ਦੀ ਰਸਿੀ 
ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ  ਰਤਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।  
ਿਾਨ ੰ ਨਨ, ਹਰੇਿ ਡਟਂਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇ ਿਲੋ ਕਸ਼ਿਾਇਤਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਲਈ ਇੱਿ ਿੁਸ਼ਲ 
ਪਰਕਿਕਰਆ ਜ਼ਰ ਰ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ NHS ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸਂ ਆਪਣੀ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦਆੁਰਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ 'ਤੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ ਦ ੇਤਰੀਿੇ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਨਹਂ ਹੋ, ਤਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਿ NHS ਏਰੀਆ ਟੀਿ ਨ ੰ  ਲੱਭੋ। ਿੇ ਤੁਸਂ ਅਿੇ  ੀ ਖੁਸ਼ ਨਹਂ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਸਂ 0345 015 
4033 'ਤ ੇਫਨੋ ਿਰਿੇ ਿਂ www.ombudsman.org.uk 'ਤੇ ਿਾ ਿ ੇਪਾਰਲੀਿਂਟਰੀ ਅਤ ੇ
ਹੈਲਥ ਸਰਕ ਸ ਓਿਬਡਜ਼ਿੈਨ (Parliamentary and Health Service 

Ombudsman) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਿਂ ਦੀ ਕ ਆਕਖਆ 
www.nhs.uk/NHSConstitution 'ਤੇ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਿੇ ਤੁਸਂ ਆਪਣ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਕਨੱਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ 'ਤੇ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਨਹਂ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਸਂ 
08456 120540 'ਤੇ ਫੋਨ ਿਰਿੇ ਿਂ www.dentalcomplaints.org.uk 'ਤੇ ਿਾ ਿੇ 
ਦੰਦਂ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਸੇ ਾ (Dental Complaints Service) ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇ
ਹੋ। 
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 ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸੋ 

ਅਸਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਂ ਕਿ ਤੁਸਂ ਸਾਨ ੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨ ੰ  
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਕਿ ਿਦ,ਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਂਚ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਕ ੱਖ 
ਕ ੱਚ ਦ ਕਿਆਂ ਨ ੰ  ਕਿਲ ਰਹੀ ਿਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਕ ੱਚ ਿਦਦ ਕਿਲਦੀ ਹੈ। 
 

ਅਸਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਿਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ  ੀ ਸਣੁਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਂ। ਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਤਿਰਕਬਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਦ ੇਕਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਿੇ ਲਈ ਕਪਛਲੀ ਕਿਲਦ ਦੇਖ।ੋ  
  

ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿ ਹ, ਕਿ  ਂਕਿ ਸਥਾਨਿ ਹੈਲਥ ਾਚ (Healthwatch), ਅਤੇ ਸ ੈਸ ੇੀ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੰਗਠਨ  ੀ ਸਾਨ ੰ  ਲੋਿਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਿਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰਦੇ 
ਹਨ। 
 

ਪਰ, ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਿਹੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਕਸ਼ਿਾਇਤਂ ਨਹਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਂ 
ਿਂ ਤੁਹਾਡ ੇ ੱਲਂ ਉਹਨਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਨਹਂ ਕਲਿਾ ਸਿਦ ੇਹਂ ਕਿਂਕਿ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਉਹਨਂ ਦੀ ਿਂਚ 
ਿਰਨ ਿਂ ਉਹਨਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਿਤੀਆਂ ਨਹਂ ਹਨ। 

 

ਅਸਂ ਜਂਚਂ ਟਕਵਂ ਕਰਦੇ ਹਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਕਵਂ ਕਰਦੇ ਹਂ 
ਿਦਂ ਅਸਂ ਕਿਸ ੇਦੰਦਂ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਿਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ ਤਂ ਅਸਂ ਲੋਿਂ ਨਾਲ ਉਹਨਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇ
ਤਿਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਿਰਦੇ ਹਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਦ ੇਹਂ ਅਤ ੇਪਰੈਿਕਟਸ ਕ ਖੇ 
ਕਸਸਟਿਂ ਅਤ ੇਪਰਕਿਕਰਆ ਂ ਦੀ ਿਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਿਲਣ  ਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਕਰਿਾਰਡਂ ਨ ੰ   ੀ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਂ – ਸਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਰੱਕਖਆ ਿਰਨ ਬਾਰ ੇਸਖ਼ਤ 
ਕਨਯਿਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ ਅਸਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਂਚਂ ਕ ੱਚ ਹੋਰ 
ਿਾਹਰਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਦ ੇਹਂ, ਕਿਨਹ ਂ ਕ ੱਚ ਦੰਦਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ੱਚ ਿੰਿ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ 
ਸ਼ਾਿਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
 

ਿੇ ਸਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਈੋ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਿਆਰਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹਂ ਿਰ 
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨ ੰ  ਉਿੀਦ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ (ਿ ਲ ਕਿਆਰ ਕਿਹਾ ਿਂਦਾ ਹੈ) ਤਂ ਅਸਂ 
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ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਂਗੇ। ਪਰੈਿਕਟਸ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਦੱਕਸਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਂ ਨ ੰ  
ਸਹੀ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿੀ ਿਰੇਗੀ। ਅਸਂ ਇਹ  ੀ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਂ: 
 ਿੁਰਿਾਨਾ ਿਂ ਰਸਿੀ ਕਚਤਾ ਨੀ ਿਾਰੀ ਿਰਨੀ; ਅਤੇ  
 ਕਿਸੇ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਨ ੰ  ਬੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨੀ (ਕਸਖਰਲੇ ਿਾਿਕਲਆਂ ਕ ੱਚ) 

 
 

ਅਸਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸ ਟਚਤ ਟਕਵਂ ਰੱਿਦੇ ਹਂ 
 

ਆਪਣੀ ਡਂਟਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ।ੋ ਤੁਸਂ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਿ, 
ਸਥਾਨ ਿਂ ਪੋਸਟਿਡੋ ਦਆੁਰਾ ਖਿੋ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। ਿੇ ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੀ ਿਂਚ ਿੀਤੀ ਹੈ, 
ਤਂ ਤੁਸਂ ਕਰਪੋਰਟ ਪੜਹ ਸਿਦ ੇਹ ੋਿੋ ਸਾਨ ੰ  ਕਿਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਂ, ਸਾਨ ੰ  ਕਿਲੀਆ ਂਕਿਸੇ  ੀ 
ਕਚੰਤਾ ਂ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਿਾਰ ਾਈਆਂ ਦਾ  ਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਅਸਂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਂ 
ਇਹ  ੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 
 ਸਾਨ ੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਰਕਬਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ; 
 ਉਸ ਸਿਂ ਈਿੇਲਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਨਾਿ ਦਰਿ ਿਰਾਓ ਿਦ ਂਅਸਂ ਨ ੀਆ ਂਿਂਚ-ਪੜਤਾਲ 

ਕਰਪੋਰਟਂ ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਂ;  
 ਸਾਡੀਆ ਂਨ ੀਨਤਿ ਖ਼ਬਰਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਿਹੀਨਾ ਾਰ ਈ-ਕਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ 

ਨਾਿ ਦਰਿ ਿਰਾਓ; ਅਤ ੇ

 ਆਪਣਾ ਿੰਿ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿਰਨ ਕ ੱਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਿਨਤਿ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ੋ। 
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ੍ਰਕ ਟਕਵ ਂਕਰਨਾ ਹੈ 
ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ: 03000 616161 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਂ ਲਾਗ   
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ)  

ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤ ੇਈਿੇਲ ਭੇਿੋ: enquiries@cqc.org.uk 

ਸਾਡੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: www.cqc.org.uk 

ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਪਤੇ 'ਤ ੇਕਲਖੋ: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, 

Newcastle upon Tyne, NE1 4PA 

ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ:  

 @CareQualityComm 

 www.facebook.com/CareQualityCommission 

ਸਾਡੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਤਂ ਇਸ ਪੁਸਕਤਿਾ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਰ ਪਂ ਕ ੱਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਿਰੋ। ਿੇ ਤੁਸਂ ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ 
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਂ ਫਾਰਿੇਟ ਕ ੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
 

ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਟਕਵਂ ਵਰਤਦੇ ਹਂ 
ਿੇ ਤੁਸਂ ਸਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਕਦੱਤੇ ਹਨ ਤਂ ਅਸਂ ਹਿੇਸ਼ਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਦੀ 
ਰੱਕਖਆ ਿੀਤੀ ਿਾ ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ  ਰਕਤਆ ਿਾ ੇ। ਅਸਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਨ ੰ  
ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਬਨਂ ਦ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਂਝਾ ਨਹਂ ਿਰਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨ ੰ  
ਅਕਿਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ  ੀ  ੇਰਕ ਆਂ ਨ ੰ  ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ 1998 
(Data Protection Act 1998) ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਨੱਿੀ ਿਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕ ਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ (Code of Practice 

on Confidential Personal Information) (ਿੋ ਅਸਂ ਆਪਣੀ  ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਰੱਖਂਗੇ। 


