ਤੁਸਂ ਕਿਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰ
ਸਿਦੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸਂ (ਜਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਮਂਬਰ ਜਂ ਦੋਸਤ) ਇੰ ਗਲਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕਿਸੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਕਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਜਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਂ ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਤੁਹਾਨੰ ਦੱ ਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰ ਗੀ ਸੇਵਾ ਤਂ ਤੁਸਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਿਈ ਲੋ ਿਂ ਲਈ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਨਹਂ ਕਵੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਿ, ਪ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ, ਲੰਮੀ ਜਂ ਛੋਟੀ ਕਮਆਦ ਦੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸਮੱ ਕਸਆਵਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ ਜਂ ਡਰਗਜ਼ ਜਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿੁਝ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਨਰਕਸੰ ਗ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਇਸ
ਵਰਗੀ ਇੱ ਿ ਵੱ ਖਰੀ ਪੁਸਕਤਿਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨ (Care Quality Commission, CQC)
ਸਾਡਾ ਿੰ ਮ ਹੈ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਜਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਂਚ ਿਰਨੀ ਕਜਵਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ,
ਜੀਪੀ ਪਰੈਿਕਟਸਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਂ ਸੇਵਾਵਂ ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ੱਚ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਂ ਉਹਨਂ ਨੰ ਇਹ ਰੇਕਟੰ ਗਂ (ਦਰਜੇ) ਦੇਈਏ: ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’, ‘ਚੰ ਗੀ’, ‘ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੍’ ਜਂ
‘ਨਾਿਾਫ਼ੀ’। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੋਵੇ, ਤਂ ਅਸਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ
ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਦਂ ਅਸਂ ਹਰੇਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ, ਤਂ ਅਸਂ ਹਮੇਸ਼ਂ ਪਤਾ ਿਰਦੇ ਹਂ ਕਿ ਿੀ ਇਹ:


ਸੁਰੱਕਖਅਤ;



ਲੋ ਿਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੍ਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ;



ਪਰਭਾਵੀ;



ਪਰਵਾਹ ਿਰਨ ਵਾਲੀ; ਅਤੇ



ਸਹੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਂਦੀ ਹੈ ਜਂ ਨਹਂ।

ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਨੰ ੱਪਰ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪੰ ਜ ਖੇਤਰਂ ਕਵੱ ਚਂ ਹਰੇਿ ਕਵੱ ਚ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਦੀ

ਰੇਕਟੰ ਗ ਕਦੱ ਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਤਂ ਤੁਹਾਨੰ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਇਸ ਨਾਲਂ ਵੀ ਵਧੀਆ

ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਨੰ ਇਹਨਂ ਪੰ ਜ ਖੇਤਰਂ ਕਵੱ ਚਂ ਇੱ ਿ ਜਂ ਵੱ ਧ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਕਟੰ ਗ ਕਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਕਜਆਂ ਨੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਂ, ਕਜੱ ਥੇ ਸਾਨੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸਂ ਉਹਨਂ ਨੰ ਨਾਿਾਫੀ
ਦੀ ਰੇਕਟੰ ਗ ਕਦੰ ਦੇ ਹਂ।
ਅਸਂ ਹਰੇਿ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਨੰ ਿੁੱ ਲ ਕਮਲਾ ਿੇ ਇੱ ਿ ਰੇਕਟੰ ਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਂ ਰੇਕਟੰ ਗਂ ਨੰ ਕਮਲਾ ਕਦੰ ਦੇ ਹਂ। ਹਰੇਿ ਹੋਮ ਨੰ ਸਾਡੀਆਂ

ਰੇਕਟੰ ਗਂ ਨੰ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਜ਼ਰਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲੱਭੋ। ਕਿਸੇ ਚੰ ਗੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਕਵੱ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਖੇਤਰ
ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਂ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਂ ਕਿ ਉਹ ਿੁੱ ਲ ਕਮਲਾ ਿੇ ਚੰ ਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ
ਪੋਸਟਰ ਕਦਖਾਈ ਨਹਂ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਂ ਆਪਣੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਨੰ ਇਹ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ।
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ਲਕਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲ ੱ ਚ, ਤੁਸਂ ਸੁਰੱਲਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕਂਲਕ…


ਹੋਮ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲ ਿੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿੇ
ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸੀ ਮਕਹਸਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਅਤੇ
ਸਲਾਮਤ ਹਨ।



ਹਮੇਸ਼ਂ ਅਕਜਹੇ ਹੁਨਰਂ, ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋ, ਵਾਲਾ ਲੋ ੍ਂਦੀ
ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਮੌਜਦ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ।



ਸਤਾਏ ਜਾਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਣ, ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਜਾਣ ਜਂ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਕਖਆ ਿੀਤੀ
ਜਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਕਵੱ ਚ ਅਣਗਕਹਲੀ ਅਤੇ ਕਵੱ ਤੀ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਸਟਾਫ ਘਟਨਾਵਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਨਪਟਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ੍ ਹੋਵੇ ਤਂ
ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਤਂ ਕਸੱ ਖਦੇ ਹਨ।



ਤੁਸਂ ਮਕਹਸਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱ ਕਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਂ
ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸਂ ਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਕਜੰ ਨੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਵੱ ਧ ਤਂ ਵੱ ਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ – ਤੁਹਾਡੀ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਂ ਹੋਰ ਲੋ ੍ਂ ਵੱ ਲ ਕਧਆਨ ਕਦੱ ਤੇ ਕਬਨਂ।



ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਸਹੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੰ ਨਾ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰ ਬਣਨ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।



ਹੋਮ ਨੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਲਈ ਚੰ ਗਾ ਰੱ ਕਖਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਜਂ ਦਜੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਜੋਖਮਂ ਨੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਿੇ।

ਤੁਸਂ ਲਕਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ੍ਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕਂਲਕ…


ਤੁਹਾਡੇ ਤਂ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਕਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਚਾਰ ਮੰ ਗੇ
ਜਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰ ਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।



ਸਟਾਫ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੍ ਦੇ ਸਹੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲਣ, ਅਤੇ ਲੋ ੍ਂਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਕਵੱ ਚ ਕਮਲਣ।



ਸਟਾਫ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਭਕਮਿਾ ਕਨਭਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਗਆਨ, ਯੋਗਤਾਵਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਂ ਜੋ ਤੁਸਂ ਚੰ ਗੀ
ਿੁਆਕਲਟੀ ਵਾਲੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਜੀਓ।



ਤੁਹਾਨੰ ਹਮੇਸ਼ਂ ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕਹਮਤੀ (ਇਜਾਜ਼ਤ)

ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰ ਸਮਝ ਆ ਸਿੇ। ਕਜੱ ਥੇ ਢੁਿਵਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਂ ਨੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ।


ਸਟਾਫ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੍ਂ ਅਤੇ ਕਨੱਜੀ ਤਰਜੀਹਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਕਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ
ਸਿੇ ਵੱ ਧ ਤਂ ਵੱ ਧ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਨਯੰ ਤਰਣ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।



ਸਟਾਫ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਵਂ ਕਿ ਜੀਪੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਚੰ ਗੀ ਹਾਲਤ
ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ।
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ਜਦਂ ਹੋਮ ਕਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਂ ਇਸ ਨੰ ਸਜਾਇਆ ਜਂਦਾ ਹੈ ਤਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸੰ ਦਂ

ਅਤੇ ਲੋ ੍ਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਕਵੱ ਚ ਿੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਆਤਮ-ਕਨਰਭਰ ਬਣਨ ਕਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀਤੀਆਂ ਜਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸਂ ਲਕਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ੍ਰ ਾਹ ਕਰਨ ਾਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕਂਲਕ…


ਸਟਾਫ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਛੋਿ੍, ਪਸੰ ਦਂ, ਉਮੀਦਂ ਅਤੇ ਲੋ ੍ਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ,
ਅਸਮਰਥਤਾ, ਕਲੰਗ, ਕਲੰਗੀ ਪਛਾਣ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਂ ਕਜਨਸੀ ਕਦਲਚਸਪੀ (ਿੀ ਤੁਸਂ ਲੈ ਸਕਬਅਨ, ਗੇਅ,
ਬਾਇਸੈਿਸੁਅਲ ਜਂ ਹੀਟਰੋਸੈਿਸੁਅਲ ਹੋ) ਦੇ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਵੀ ਲੋ ੍ਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।



ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਕਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੍ਂ ਕਿੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਜਕਟਲ ਕਿਂ ਨਾ
ਹੋਣ।





ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੀਲਂ ਤੱ ਿ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਲੋ ਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲਂ ਬੋਲ ਸਿਣ)।

ਸਟਾਫ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱ ਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਂ ਕਬਤਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਸਬੰ ਧ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਫਿਰਮੰ ਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।



ਤੁਹਾਨੰ ਲੋ ੍ਂਦੀ ਕਨੱਜਤਾ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੰ ਕਮਲਣ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸਂ ਲਕਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ੍ਰਲਤਲਕਲਰਆਸ਼ੀਿ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕਂਲਕ…


ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੰ ਇੱ ਿ ਕਲਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੰ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਆਰ ਿੀਤੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਲੇ ।



ਤੁਸਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਜੱ ਥੇ ਢੁਿਵਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿੌ ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰੇਗਾ, ਕਜਵਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੱ ਪ੍ੇ ਪਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ।



ਕਜਵਂ-ਕਜਵਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੍ਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਬਦਕਲਆ ਜਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਂ
ਸਾਕਰਆਂ ਨੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੱ ਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਕਜਨਹਂ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਵਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਟਾਫ।



ਯੋਜਨਾ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਚਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਂ ਅਤੇ ਤੁਸਂ ਿੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ

ਕਿਵਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀ ਕਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਿ ਕਸਹਤ ਿਾਰਵਾਈ

ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।


ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰ ਇਿੱ ਲੇ ਮਕਹਸਸ ਿਰਨ ਤਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਦੋਸਤਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਿੇ ਿਰਦੇ ਹਨ।



ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਿਂ ਨੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸਂ ਚਾਹੋ ਤਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਵੱ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਿਰਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੋਵੇ, ਤਂ ਸਟਾਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿੀਨੀ
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਕਜੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਿੋਈ ਰੁਿਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤਂ ਹਨ, ਤਂ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਂ ਉਹਨਂ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਂ ਦੀ
ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਜਂਚ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਂ ਰਕਹੰ ਦੇ ਉਹਨਂ 'ਤੇ ਪਰਕਤਕਿਕਰਆ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸਂ ਲਕਸੇ ਚੰ ਗੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰਹਂ ਨਾਿ ਚਿਾਏ ਜਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਕਂਲਕ…


ਤੁਹਾਨੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਕਵਅਿਤੀ ਿੌ ਣ ਹੈ।



ਮੈਨੇਜਰਂ ਨੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਦਂ ਵੀ
ਜਦਂ ਿੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਂਦਾ ਹੈ।



ਸਟਾਫ ਨੰ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਂ ਤਂ ਿੀ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੰ ਮ ਕਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।



ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।



ਸਟਾਫ ਿੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਂ ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਦਾ ਆਤਮ-ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੀ ਿਰਮਚਾਰੀ,
ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦਂ ਅਕਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਂ ਉਹਨਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿੀਤਾ ਜਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਂ ਦੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਂ ਨਾਲ ਜਂਚ ਿੀਤੀ ਜਂਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ਆ੍ਣੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਾਰੇ ਲਚੰ ਤਾ ਂ ਹੋਣ ਤਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸਂ, ਜਂ ਿੋਈ ਕਜਸਦੀ ਤੁਸਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਨੰ ਮਾ੍ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਲਦੀ ਹੈ ਤਂ ਤੁਸਂ ਹੇਠਂ ਕਦੱ ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰ ਸਿਦੇ
ਹੋ।


ਆ੍ਣੀਆਂ ਲਚੰ ਤਾ ਂ ਨੰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਕੋਿ ਉਠਾਓ

ਤੁਹਾਨੰ ਹੋਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਂ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਦਾ
ਕਨਪਟਾਰਾ ਨਹਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਉਹਨਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਵਰਤਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਿਾਨੰ ਨਨ, ਹਰੇਿ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਿੋਲ ਕਸ਼ਿਾਇਤਂ ਨਾਲ ਕਨਪਟਣ ਲਈ ਇੱ ਿ ਿੁਸ਼ਲ ਪਰਕਿਕਰਆ ਜ਼ਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸਂ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਿਾਇਤ 'ਤੇ ਿੰ ਮ ਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਨਹਂ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਸਂ ਸਥਾਨਿ
ਿਾਂਕਸਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸਂ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਜਂ ਿਾਂਕਸਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਂ ਖੁਸ਼ ਨਹਂ ਹੋ, ਤਂ ਤੁਸਂ 0300 061 0614 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰਿੇ ਜਂ
www.lgo.org.uk 'ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਲੋ ਿਲ ਗਵਰਨਮਂਟ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ (Local Government Ombudsman)

ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਂ ਵੀ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੇ ਹੋ
ਜਂ ਜੇ ਿਾਂਕਸਲ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦੀ ਹੈ।



ਸਾਨੰ ਦੱ ਸੋ

ਅਸਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਂ ਕਿ ਤੁਸਂ ਸਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ

ਕਿ ਿਦਂ, ਕਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਦਕਜਆਂ ਨੰ ਕਮਲ ਰਹੀ ਮਾ੍ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਰੋਿਣ
ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਅਸਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚੰ ਗੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰ ਦੱ ਸਣ ਦੇ
ਕਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਿੇ ਲਈ ਕਪਛਲੀ ਕਜਲਦ ਦੇਖੋ।

ਸਥਾਨਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹ, ਕਜਵਂ ਕਿ ਸਥਾਨਿ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch), ਅਤੇ ਸਵੈਸਵ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿ
ਸੰ ਗਠਨ ਵੀ ਸਾਨੰ ਲੋ ਿਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪਰ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਿਾਇਤਂ ਨਹਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਂ ਜਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲਂ ਉਹਨਂ ਨੰ
ਅੱ ਗੇ ਨਹਂ ਕਲਜਾ ਸਿਦੇ ਹਂ ਕਿਂਕਿ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਉਹਨਂ ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਨ ਜਂ ਉਹਨਂ ਨੰ ਹੱ ਲ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਤੀਆਂ
ਨਹਂ ਹਨ।
ਅਸਂ ਜਂਚਂ ਲਕ ਂ ਕਰਦੇ ਹਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਲਕ ਂ ਕਰਦੇ ਹਂ
ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਂਚਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਿੀਤੇ ਕਬਨਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਂ ਲੋ ਿਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਹਨਂ ਦੇ
ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਿਰਦੇ ਹਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਿਰਦੇ ਹਂ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਦੇ ਕਸਸਟਮਂ ਅਤੇ ਪਰਕਿਕਰਆਵਂ
ਦੀ ਜਂਚ ਿਰਦੇ ਹਂ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਰਿਾਰਡਂ ਨੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਿਦੇ ਹਂ – ਸਾਨੰ ਤੁਹਾਡੀ

ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨਯਮਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਤਾਲਂ ਕਵੱ ਚ
ਅਿਸਰ ਦਜੇ ਮਾਹਰਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਦੇ ਹਂ, ਕਜਨਹਂ ਕਵੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹ ਲੋ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਂ ਿੋਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਂ
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ਨੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਂ ਇਹਨਂ ਲੋ ਿਂ ਨੰ ‘ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਰ’ (Experts by Experience)
ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਂ।
ਜੇ ਸਾਨੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਮਆਰਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਜਸਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੰ
ਉਮੀਦ ਿਰਨ ਦਾ ਹੱ ਿ ਹੈ (ਮਲ ਕਮਆਰ ਕਿਹਾ ਜਂਦਾ ਹੈ) ਤਂ ਅਸਂ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਂਗੇ। ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰ ਇਹ
ਜ਼ਰਰ ਦੱ ਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਂ ਨੰ ਸਹੀ ਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿੀ ਿਰੇਗਾ। ਅਸਂ ਇਹ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਂ:


ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਂ ਰਸਮੀ ਕਚਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਿਰਨੀ;



ਹੋਮ ਨੰ ਿੋਈ ਨਵਂ ਕਨਵਾਸੀ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਨ ਤਂ ਰੋਿਣਾ; ਅਤੇ



ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਨੰ ਬੰ ਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨੀ (ਕਸਖਰਲੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ)
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ਅਸਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਲਚਤ ਲਕ ਂ ਰੱ ਿਦੇ ਹਂ

ਆਪਣੇ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕਟੰ ਗਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ।ੋ ਤੁਸਂ ਿੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਂ ਪੋਸਟਿੋਡ

ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਂਚ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਸਾਨੰ ਕਮਲੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲਂ, ਸਾਨੰ ਕਮਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ

ਕਚੰ ਤਾਵਂ ਅਤੇ ਉਹਨਂ ਿਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਂ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਂ
ਇਹ ਵੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ:


ਸਾਨੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ;



ਉਸ ਸਮਂ ਈਮੇਲਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਿਰਾਓ ਜਦਂ ਅਸਂ ਨਵੀਆਂ ਜਂਚ-ਪ੍ਤਾਲ ਕਰਪੋਰਟਂ ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ
ਿਰਦੇ ਹਂ;




ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਖ਼ਬਰਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਈ-ਕਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਿਰਾਓ; ਅਤੇ

ਆਪਣਾ ਿੰ ਮ ਕਬਹਤਰ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨਤਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰ ੍ਰਕ ਲਕ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਨੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਿਾਲ ਿਰੋ: 03000 616161 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਂ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)
ਸਾਨੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ: enquiries@cqc.org.uk
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: www.cqc.org.uk
ਸਾਨੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਲਖੋ: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon
Tyne, NE1 4PA
ਸਾਨੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ:
@CareQualityComm
www.facebook.com/CareQualityCommission
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਂ ਇਸ ਪੁਸਕਤਿਾ ਨੰ ਹੋਰ ਰਪਂ ਕਵੱ ਚ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਿਰੋ। ਜੇ ਤੁਸਂ ਇਹ ਪੁਸਕਤਿਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਂ
ਫਾਰਮੇਟ ਕਵੱ ਚ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋ ਤਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਲਕ ਂ ਰਤਦੇ ਹਂ
ਜੇ ਤੁਸਂ ਸਾਨੰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ ਤਂ ਅਸਂ ਹਮੇਸ਼ਂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਵਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਬਨਂ ਦਕਜਆਂ ਨਾਲ ਸਂਝਾ ਨਹਂ ਿਰਂਗੇ,

ਪਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੱ ਥੇ ਸਾਨੰ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੰ ਡੇਟਾ

ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ 1998 (Data Protection Act 1998) ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਨੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ (Code of Practice on
Confidential Personal Information) (ਜੋ ਅਸਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱ ਖਂਗੇ।
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