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 ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 

ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਆੁਲਿਟੀ ਕਲਿਸ਼ਨ (Care Quality Commission - CQC) ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਿ 
ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲਿਕ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਿ, ਿੀਪੀ 
ਸਰਿਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕੇਅਰ ਹੋਿਾਂ, ਨੰੂ ਰਲਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਿਹਾ ਇਸ ਗੱਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਉਹ 
ਸੁਰੱਲਖਅਤ, ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਿੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ।  

ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਆੁਇਨਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਲਕੰਨੀ 
ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’, ‘ਵਿੀਆ’, ‘ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਿੋੜ’ ਿਾਂ ‘ਨਾਕਾਫੀ’ ਵੱਿੋਂ ਦਰਿਾ ਲਦੰਦੇ 

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਿੇ ਸਾਡ ੇਿੁਆਇਨੇ ਲਵੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹ ੈਲਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਕ ਅਲਿਹਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਟੱਪਣੀਆ ਂਅਤ ੇਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 

ਕੰਿ ਲਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵੱਿੋਂ ਲਕਵੇਂ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, 

ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਲਨਭਾਅ ਲਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਸ ਸੂਰਤ ਲਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਗਿਤ ਲਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਇਹ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਿੱਠਾਂਗੇ। 
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ਸਾਡ ੇਸੇਵਾ ਦੇ ਲਿਆਰ 

ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸਾਨੰੂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ:  

• ਤੁਹਾਡੀ ਲਚੰਤਾ ਨੰੂ ਲਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਾਂਗੇ;  

• ਲਨਿਰ ਅਤੇ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ;  

• ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠਾਂਗੇ;  

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ;  

• ਅਸੀਂ ਿੋ ਗਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਲਿੱਥੇ ਲਕਿਰੇ ਸੰਭਵ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ ਿਾਿਲਿਆਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ; ਅਤ ੇ 

• ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਲਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਿ ਕਰਨ ਿਈ 
ਢੁਕਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਿੱਭਣ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।  

 

 

ਲਜਹੜੀਆ ਂਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਨਲਜਿੱ ਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ  

ਅਸੀਂ ਲਿਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਆਪਣਾ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਭਾਲਵਤ ਲਕਸ ੇਵੀ 
ਲਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰਪਿੇਂਟਸ ਟੀਿ ਨਲਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਲਿਸ ਲਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਿਈ ਕੰਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਿ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਲਕਸ ੇਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ (ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਕੋਈ 
ਲਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਿਾਂ ਕਈੋ ਅਲਿਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਦ ੇਹੋ)। 

ਤੁਸੀਂ ਲਿਸ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ, ਲਿੱਥ ੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਅਸੀਂ: 
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• ਪਰਸ਼ਾਸਲਨਕ ਗਿਤੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ (ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਗਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਿੋਂ 
ਲਿਆਦਾ ਸਿਾਂ ਿਗਾਉਣਾ ਲਿੰਨਾ ਲਕ ਅਸੀਂ ਲਕਹਾ ਸੀ ਲਕ ਅਸੀਂ ਕਈੋ ਕੰ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿਗਾਵਾਂਗੇ);  

• ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਲਵਹਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ;  
• ਸਹੀ ਕਾਰਿ-ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਿਾਂ  
• ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਹਨਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਨਲਜਿੱ ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ  

ਕੁਝ ਅਲਿਹੇ ਿੁੱ ਦੇ ਹਨ ਲਿਹਨਾਂ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰਪਿੇਂਟਸ ਟੀਿ ਨਲਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ 
ਲਵੱਚ ਅੱਗੇ ਲਦੱਤੀਆਂ ਗੱਿਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ।  

• ਸਾਡ ੇਿਆੁਇਲਨਆ ਂਤੋਂ ਸਬੂਤ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲਦੱਤੇ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਦਰਿੇ। ਇਹਨਾਂ 
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤਲਹਤ ਨਲਿੱਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਵੱਚ ਲਵਆਲਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 
www.cqc.org.uk/content/requesting-review-ratings.  

• ਉਸ ਸਿੇਂ ਸਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕਈੋ ਦਖੇਭਾਿ 
ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਿਨੇੈਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 
ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤਲਹਤ 

ਨਲਿੱਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ ਲਵੱਚ ਲਵਆਲਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 
www.cqc.org.uk/content/enforcement-action-and-representations. 

• ਸਾਡ ੇਿਈ ਕੰਿ ਕਰਨਾ, ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸਾਡ ੇਕਰਿਚਾਰੀ ਹੋ, ਿਾਂ ਹੰੁਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਲਹਊਿਨ ਲਰਸੋਰਸ (ਿਨੱੁਖੀ ਵਸੀਲਿਆ)ਂ ਟੀਿ ਦਆੁਰਾ ਨਲਿੱਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਿਾਇਰਾਂ ਨਾਿ ਲਵਵਾਦ  
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• ਸਰਕਾਰ, ਲਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ ਹੈਿਥ, NHS ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਹਨਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਕੰਿ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  

• ਫੀਸਾਂ ਲਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਰਲਿਸਟਰਡ ਰਲਹਣ ਿਈ ਸਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕਿਾਤਰ ਅੱਪਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਲਿੱਥ ੇਅਸੀਂ ਗਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਤ 
ਫੀਸ ਵਸੂਿੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

• ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲਿਕ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)। 

 

ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲਜਕ ਦਖੇਭਾਿ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਲਿੰਿਵੇਾਰ ਹਾਂ ਲਕ ਸਾਡ ੇਨਾਿ ਰਲਿਸਟਰ ਹਰੇਕ 

ਦੇਖਭਾਿਕਰਤਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਿਆਰਾਂ (ਿੋ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਿਆਰਾਂ ਵੱਿੋਂ 
ਿਾਣ ੇਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪਰ, ਪਾਰਿੀਿੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਲਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਲਿੰਿੇਵਾਰੀਆ ਂ
ਲਵੱਚ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਕਤਾਬਚਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸ ੇਦੇਖਭਾਿ 
ਪਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਲਦੱਤੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਿਬਿ ਹੈ 

www.cqc.org.uk/content/complain-about-service-or-provider. 

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਵੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਦੱਤੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਲਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ 
ਲਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

 ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਲਕਸ ੇਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਿਾਂ ਸਿਾਲਿਕ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਿਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ: www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-you-

are-member-staff 
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 ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਆਿ ਲਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਬੈਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ: 
www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-you-are-member-public.  

 

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਜਿੱ ਠਦੇ ਹਾਂ 

ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਦ ੇਹੋ ਲਕ ਕੋਈ ਗੱਿ ਗਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇ

ਹਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਲਹਸਸੂ ਕਰ ੋਲਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਿ ਕੁਸ਼ਿ ਅਤ ੇਿਦਦਗਾਰ ਢੰਗ ਨਾਿ 
ਨਲਿੱਠਾਂਗੇ।  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰਪਿੇਂਟਸ ਟੀਿ ਸੱਤ ਕੰਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ 
ਲਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਕੰਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾਿਲਿਆਂ ਲਵੱਚ 
ਸਾਨੰੂ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਿ ਕਰਾਂਗੇ 
ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਿੱਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਿ ਲਵੱਚ ਿਦਦ 
ਿਈ ਲਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠ ਰਹੇ 

ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਿ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝ ਿੈਂਦ ੇਹਾਂ ਲਕ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਕੰਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਭ ਬਾਰੇ 
ਦੱਸੇਗਾ ਿੋ ਅਸੀਂ ਚੀਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ 
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ਹੈ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤ ੇ
ਇਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਿਝਾਵਾਂਗੇ। 

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆ ਂ

ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਸਵੇਾ ਲਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਲਿਿਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਿ ਸਾਨੰੂ ਨਵੀਆ ਂਸਿੱਲਸਆਵਾਂ ਨਾਿ ਨਲਿੱਠਣ ਦ ੇਲਬਹਤਰੀਨ 

ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫਸੈਿਾ ਿੈਣ ਲਵੱਚ ਿਦਦ ਲਿਿਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਪਤਾ 
ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨਾਿ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 
ਲਕ ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਲਪਛਿਾ ਸਫਾ 
ਦੇਖੋ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਸੰਭਾਿਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ  

ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਵਕਾਿਤ) ਸਵੇਾਵਾਂ  

ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਿਦਦ ਿੈਣੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ 
ਲਕਸ ੇਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕਸੇੀ ਸੇਵਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣ ੇਇਿਾਕ ੇਲਵੱਚ ਐਡਵੋਕਸੇੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਿ ਿਾਂ ਲਸਟੀਿਨਿ ਐਡਵਾਇਸ ਲਬਊਰ ੋ(citizen’s 

advice bureau) (www.citizensadvice.org.uk) ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਪਾਰਿੀਿੈਂਟਰੀ ਐਡਂ ਹਿੈਥ ਸਰਲਵਸ ਓਿਬਡਸਿਨੈ (Parliamentary and Health 

Service Ombudsman) 

ਪਾਰਿੀਿੈਂਟਰੀ ਐਡਂ ਹੈਿਥ ਸਰਲਵਸ ਓਿਬਡਸਿੈਨ ਇੱਕ ਿੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਿੋ ਿਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤਸੁੀਂ ਲਕਸ ੇਵੀ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਾਡੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰਿੀ ਕਾਰਿ-ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਿੰਘਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਲਕ ਓਿਬਡਸਿਨੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਿਿੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇ
ਲਕਸ ੇਸੰਸਦ ਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਿ ਇਸ ਨੰੂ ਭੇਿਣ ਬਾਰੇ ਕਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਲਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਓਿਬਡਸਿਨੈ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.ombudsman.org.uk 

’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਿਪਿਾਈਨ ਨੰੂ 0345 015 4033 ’ਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰ।ੋ 
 

ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਲਖਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ  

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਿਤੁਾਬਕ ਸੰਭਾਿਾਂਗੇ। ਡੈਟਾ ਪਰੋਟਕੈਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 (Data 

Protection Act 1998) ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਹੱਸ ੇਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਲਦੰਦਾ 

ਹੈ ਿੋ ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਲਨਿੱਿੀ ਡੈਟਾ)। ਫਰੀਡਿ ਆਫ ਇਨਫਾਰਿਸ਼ੇਨ ਐਕਟ 

2000 (Freedom of Information Act 2000) ਤਲਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿ-ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਿਾਂ ਸਾਡ ੇਕੰਿ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਸਾਡ ੇਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਤੋਂ 
ਸੰਤਸ਼ੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ information.access@cqc.org.uk 'ਤੇ ਈਿੇਿ ਭੇਿ ਕ ੇਸਾਡੀ 

ਸੂਚਨਾ ਪਹੰੁਚ (ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਐਕਸਸੈ) ਟੀਿ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ 
ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਸ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੀ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਨਲਿੱਲਠਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ 
ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਕਲਿਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਅਲਿਹਾ ਲਕਵੇਂ 

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ico.org.uk ’ਤ ੇਿਾਓ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਹੈਿਪਿਾਈਨ ਨੰੂ 0303 123 1113 ’ਤੇ ਫ਼ਨੋ ਕਰ।ੋ 
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ਸਾਡ ੇਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ  

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CQC ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਨੈਸ਼ਨਿ ਕਸਟਿਰ ਸਰਲਵਸ 
ਸੈਂਟਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿੋ ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰਪਿੇਂਟਸ ਟੀਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਏਗਾ।  

ਸਾਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ:ੋ 03000 616161 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਿਾਗੂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ) 

ਸਾਨੰੂ ਈਿੇਿ ਕਰ:ੋ enquiries@cqc.org.uk 

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖੋ: Care Quality Commission National Customer Service 

Centre, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 4PA 

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: www.cqc.org.uk/contact 

 

ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫਾਰਿੇਟਾਂ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਿੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇ
ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਕਈੋ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਿਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸੀਂ ਲਕਸ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਿਾਂ ਸਾਈਨਰ ਦਾ ਇੰਤਿਾਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ। 

ਆਰਡਰ ਕਡੋ: CQC-146 

http://www.cqc.org.uk/contact

