একটি ভাল া হ োম-হেয়োর এজেন্সি থেলক
আপনি কী আশা করলে পালরি?

ইং যান্ড-এর থকাি একটা এলেনি থেলক আপিার নিলের বাসায় (থ াম থকয়ার) আপনি (বা আপিার পনরবালরর
একেি সদসয বা বন্ধু ) যনদ বযনিগে পনরচযযা পাি, থসলেলে এই পুনিকাটি আপিালক ব লব একটা ভাল া পনরলেবা
থেলক আপনি কী আশা করলবি। বযনিগে পনরচযযা ব লে বুঝায় নকছু নকছু কাে করার েিয সা াযয পাওয়া থযমি
খাবার খাওয়া, থগাস করা এবং টয়ল ট বযব ার করা। এলে গ ৃ স্থান র কাে থযমি ঘর-বানি পনরষ্কার করা, রান্না
বা বাোর করা অন্তভুয ি িয়, যনদও অলিক এলেনি এগুল া কলর োলক।
থয সব থ াকেি থকয়ার থ ালম পনরচযযা নিলয় োলকি োলদর েিয এরকম একটা পে
ৃ ক পুনিকা রলয়লছ।
দ্যো হেয়োর হেোয়োন্সিটি েন্সমশন (ন্সিন্সেউন্সি) (The Care Quality Commission (CQC))
আমালদর কাে লে স্বাস্থয ও প্রাপ্তবয়স্ক থসাশযা থকয়ার সানভয সসমূ থযমি থ াম-থকয়ার এলেনি, থকয়ার থ াম এবং
াসপাো সমূ নিরীেণ এবং পনরদশযি করা। আমরা এসব সানভয স পনরদশযি কনর থযি এটা নিনিে করা যায় থয
োরা আপিালক উচ্চ-গুণমািসম্পন্ন পনরচযযা প্রদাি কলর এবং আমরা োলদরলক ‘অসাধারণ’, ‘ভাল া’, ‘উন্ননে করা
প্রলয়ােি’ নকংবা ‘অপযযাপ্ত’ থরটিং নদলয় োনক। যনদ থকাি একটি পনরলেবা আরও উন্নে করার প্রলয়ােি য়, থসলেলে
এটা থযি য় থসটা নিনিে করার েিয আমরা পদলেপ থিব।
যখিই আমরা প্রলেযকটি পনরলেবা পনরদশযি কনর, আমরা সবসময় খুলুঁ ে থদনখ এটি কী বা িানক িা:






নিরাপদ;
কাযযকর;
যত্নশী ;
মািুল ের প্রলয়ােলির প্রনে সািা প্রদালি সেম; এবং
ভাল াভালব পনরচান ে।

যনদ উপলর বনণযে পাুঁচটি থেলে এটালক ভোজিো ন সালব থরট করা লয় োলক থসলেলে আপনি একটা থ াম-থকয়ার
এলেনি-এর কাছ থেলক কী আশা করলে পালরি এই পুনিকাটি ো বণযিা কলর। নকছু নকছু বযনেক্রমী এলেনি এমিনক
এটার থচলয়ও ভাল াভালব কাে করলে পালর এবং এগুল া এই পাুঁচটি থেলের মলধয এক বা একানধক থেলে অসাধারণ
থরটিং প্রাপ্ত লব। বানকগুল ার উন্ননে প্রলয়ােি লে পালর অেবা, আমরা থযখালি আলরা গুরুের সমসযা পালবা,
থসগুল ালক আমরা অপযযাপ্ত ন লসলব থরটিং নদলবা।
প্রনেটি এলেনিলক একটা একক সামনিক থরটিং প্রদাি করার েিয আমরা এই থরটিংগুল া একনেে কনর। প্রনেটি
এলেনিলক োলদর অনিলস একটি থপাস্টার বযব ার কলর এবং ওলয়ব সাইলটর মাধযলম অবশযই োলদর থরটিংগুল া
প্রদশযি করলে লব। োরপরও একটি ভাল া এলেনির নকছু নকছু থেলে উন্নয়ি সাধলির প্রলয়ােি োকলে পালর ো
সলেও আমরা মলি কনর থয, সানবযকভালব োরা ভাল া। আপনি যনদ থপাস্টারটি থদখলে িা পাি েলব এলেনিলক থসটা
প্রদশযি করার েিয ব ি
ু ।

আপন্সন আশো েরজে পোজরন হে এেটি ভোজিো হ োম-হেয়োর এজেন্সি জে ন্সনরোপদ্ েোরণ…


কমীলদর কারলণ আপনি নিরাপদ এবং সুরনেে থবাধ কলরি, আপিার নিলেনবন টি বা অিযািয চান দা
নিনবযল শলে - এর পাশাপানশ আপনি থকাি নকছু করলে চাইল থসটা করার েিয আপিার যেটা স্বাধীিো
দরকার ো পালবি।



কমীরা আপিার মযযাদা ও মািবানধকারসমূ রো কলরি এবং একেি স্বেন্ত্র বযনি ন লসলব আপিালক সম্মাি
কলরি।



আপনি একটি নিভয রলযাগয থসবা পালেি আর থসটা োিাহুিা কলর থদয়া লে িা এটা নিনিে করার েিয
থসখালি যলেষ্ট সংখযক কমীরা োলকি। আপিালক নিরাপদ রাখা নিনিে করলে কমীলদর সঠিক সমন্বলয়র
দেো োলক।



নযনি আপিার পনরচযযা কলরি যনদ োলক খুব স্বল্প সমলয়র থিাটিলশ পনরবেয ি করার দরকার য়, থসলেলে
আপিালক থসটা ব া লব যালে আপনি আলগ থেলকই োিলে পালরি থক আসলে পালর।



আপিালক উৎপীনিে ওয়া, য়রানি করা, েনেিি বা নিযযানেে ওয়া থেলক রো করা য়। অবল

াও

আনেযক অপবযব ার নিযযােলির অন্তভুয ি।


কমীরা ঘটিা এবং দুঘটয িাগুল া দ্রুেোর সালে এবং প্রকালশয সুরা া কলর (এবং প্রলয়ােলি এগুল ার েদন্ত
কলর) এবং োরা ভু থেলক নশো থিয়।



কমীরা আপিালক সেকয োর সালে আপিার ওেুধ থদি এবং এগুল া সঠিকভালব সংরেণ কলরি। থযখালি
সম্ভব, এলেনি আপিালক আপিার ওেুধ পযযাল াচিা করার মলধয অন্তভুয ি কলর এবং আপিার যেটা সম্ভব
স্বাধীি ওয়ালক সমেযি কলর।



এলেনি কেৃযক বযবহৃে থয থকাি যন্ত্রপানে ভাল াভালব রেণালবেণ করা য়। আপনি নিনিে োকলে
পালরি থয আপিার নেনিসপে নিরাপদ এবং সুরনেে আলছ।

আপন্সন আশো েরজে পোজরন হে এেটি ভোজিো হ োম-হেয়োর এজেন্সি জে েোেযের েোরণ…


থয থকাি কমী নযনি আপিালক পনরচযযা নদলে যালেি োর সালে আপিালক পনরচয় কনরলয় থদয়া য়।



এই সক কমীলদর থবলছ থিয়া য় কারণ োরা োলদর জ্ঞাি, থযাগযো এবং দেোর উপর নিভয র কলর
আপিালক সঠিক পনরচযযা নদলে পালরি।



আপিার পনরচযযা , নচনকৎসা বা স ায়োর থেলে আপিার সম্মনে (অিুমনে) প্রদাি করার েিয আপিালক
সবসময়ই এমি ভালব নেজ্ঞাসা করা য় থযি আপনি বুঝলে পালরি। প্রলযােয ল , আপিার বন্ধু এবং
পনরবারলকও আপিার পনরচযযার বযাপালর নসদ্ধান্ত থিবার েিয েনিে করা য়।



কমীরা আপিালক সুস্বালস্থযর অনধকারী রাখলে সঠিক সমলয় সঠিক পদলেপ নিলয় োলকি।



কমীরা আপিার স্বাস্থয চান দা এবং বযনিগে পছন্দ সম্পলকয োলিি। কমীরা নিয়নমে ভালব আপিার
পনরচযযা এবং নচনকৎসার বযাপালর নসদ্ধান্ত নিলে আপিালক েনিে কলরি এবং আপিালক যেটা সম্ভব পছন্দ
এবং নিয়ন্ত্রণ করলে থদি।



কমীরা নিনিে কলরি আপনি আপিার প্রলয়ােি অিুযায়ী সঠিক খাদয ও পািীয় পালেি, এবং থসটা
আপিার কালছ যলেষ্ট পনরমালণ আলছ।



থয পনরলেবা আপনি থপলয় োলকি থস বযাপালর আপিার মোমে োিলে নিয়নমে ভালব আপিালক নেজ্ঞাসা
করা য়, এবং আপিালদর প্রনেনক্রয়াগুল া অবযা ে ভালব ভাল া কলর োলক।

আপন্সন আশো েরজে পোজরন হে এেটি ভোজিো হ োম-হেয়োর এজেন্সি জে েত্নশীি েোরণ…


কমীরা আপিার পটভূ নম, পছন্দ, আশা ও চান দাগুল া সম্পলকয োলিি। আপিার বয়স, নিলেনবন টি, থসক্স
(ন ঙ্গ), ল নঙ্গক পনরচয়, বণয, ধময বা নবশ্বাস, অেবা থযৌিো (আপনি থ সনবয়াি, সমকামী, উভকামী নকংবা
থ টালরালসক্সুয়া নকিা)-এর কারলণ আপিার োকা থয থকাি চান দা এলে অন্তভুয ি োলক।



আপিার চান দাগুল া যে েটি ই থ াক িা থকি, আপিালক আপিার মোমে প্রকাশ করার েিয উৎসান ে
করা য়।



আপিার এযািলভালকট (যারা আপিার পলে কো ব লে পালরি) পাওয়ার অনধকার আলছ।



কমীরা মযযাদা ও সম্মালির সলঙ্গ আপিার সালে আচরণ কলরি। োলদর আপিার নবশ্বালসর সম্পকয গলি
থো ার মলো সময় োলক এবং োরা আপিার সুস্থোর েিয উনিগ্ন োলকি।

আপন্সন আশো েরজে পোজরন হে এেটি ভোজিো হ োম-হেয়োর এজেন্সি জে িোড়ো প্রদ্োজন িক্ষম েোরণ…


আপিার পনরচযযা , নচনকৎসা এবং স ায়ো একটা ন নখে পনরকল্পিা মলধয সানেলয় থি া য় থযটালে আপনি
আপিার বযনিগেকৃে যত্ন পালেি থসটা নিনিে করলে কমীলদর কী করলে লব ো বণযিা করা োলক।



আপনি, আপিার পনরবার এবং বন্ধু ল দর, থযলেলে প্রলযােয লব, সনক্রয়ভালব এই পনরকল্পিা লেনর করার
সালে েনিে করা য় আর এটা আপিার বযনিগে পছন্দলক প্রনেিন ে কলর। উদা রণ স্বরূপ, থক আপিার
বযনিগে পনরচযযা থদলবি আপনি থসটা থবলছ নিলে সেম লবি, থযমি শরীর থধায়া এবং কাপি পরার েিয
সা াযয ন সালব।



আপিার চান দা এবং প্রলয়ােি পনরবেয ি ওয়ার সালে সালেই, আপিার পনরকল্পিা পনরবেয ি করা য়, এবং
যালদর োিার প্রলয়ােি আলছ, থযমি অিযািয পনরলেবা, োলদর া িাগাদ করা য়।



পনরকল্পিাটিলে আপিার উলেশয, আপিার েমো এবং কীভালব আপনি আপিার স্বাস্থয বযবস্থাপিা করলে
চাি থসটা স আপিার সম্পূণ য েীবি সম্পলকয েেয োলক। এছািা আপিার একটি স্বাস্থয কমযপনরকল্পিাও
োকলে পালর।



আপিার াসপাোল থযলে ল বা অিয আলরকটি পনরলেবার প্রলয়ােি ল , থসটা থযি খুব ভাল াভালব
সম্পন্ন য় ো নিনিে করার েিয কমীরা আপিালক সংলগ নিলয় সুচারু ভালব পনরকল্পিা করলবি।



আপিার থকাি উলিগ এবং অনভলযাগ োকল , কমীরা সবসময় থসগুল া গুরুলের সালে থিি, পুঙ্খািুপঙ্খ
ু ভালব
েদন্ত কলর উপযুি সমলয়র মলধয সািা থদি।

আপন্সন আশো েরজে পোজরন হে এেটি ভোজিো হ োম-হেয়োর এজেন্সি জে ভোজিোভোজে পন্সরচোন্সিে
েোরণ…


কমীরা োলিি োলদর কালছ কী আশা করা য় এবং োরা োলদর কালে খুনশ োলকি।



কমীলদরলক োলদর মযালিোররা স ায়ো কলর োলকি, আর অিযািয কমী সদসযলদর সালে োলদর মোমে
এবং েেয থশয়ার করার েিয স লেই থদখা করা যায়।



কমীলদর স কমী, থকয়ারার এবং অিযািয থপশাদারলদর থদয়া পনরচযযা সম্পলকয উলিগ োকল োলদর থস
বযাপালর নরলপাটয করার মলো আত্মনবশ্বাস োলক। যখি এটা ঘলট েখি োলদর সমেযি করা য় এবং োলদর
উলিলগর নবেলয় নবিানরে ভালব অিুসন্ধাি করা য়।



কমীরা এবং মযালিোররা অিযলদর সালে কাযযকরভালব কাে কলরি যারা আপিার পনরচযযার সালে েনিে
োকলে পালরি, থযমি আপিার স্থািীয় কাউনি ।



মযালিোররা োলিি োলদর দানয়ে কী, এবং োরা সবসময় সৎ োলকি, এমি কী যখি থকাি সমসযা য়
েখিও।

আপনোর হ োম-হেয়োর এজেন্সি িম্পজেয আপনোর উজেগ থোেজি েী েরজে জে
যনদ আপনি, বা আপিার পনরচযযায় োকা থকউ, থকাি ধরলির বালে পনরচযযার মুল খামুনখ ি, থসলেলে নিম্নন নখে
নবেয়গুল া করলে পালরি।
•

আপনোর হেোন উজেগ থোেজি েো হ োম-হেয়োর এজেন্সির েোজে েুজি ধরুন।
আপিার এলেনির মযালিোরলদরলক আপিার উলিগগুল ার বযাপালর োিালিা উনচে। যনদ োরা েখিই
আপিার উলিলগর নবেয়টি েৎেণাৎ সুরা া িা করলে পালর, েলব আপনি োলদর আিুষ্ঠানিক অনভলযাগ
প্রনক্রয়াটি বযব ার করলে পালরি।
আইি অিুযায়ী, প্রলেযকটি থ াম-থকয়ার এলেনির অবশযই অনভলযাগ সাম ালিার েিয একটি কাযযকর
প্রনক্রয়া োকলে লব। আপিার এলেনির থযভালব আপিার অনভলযাগটির সুরা া কলরলছ োলে যনদ আপনি
খুনশ িা ি, থসলেলে আপনি থ াকা এলেনির সালে থযাগালযাগ করলে পালরি যনদ োরা আপিার
পনরচযযার েিয অেয পনরলশাধ কলর োলকি।
যনদ আপনি এলেনি বা কাউনিল র কাছ থেলক পাওয়া প্রনেনক্রয়ায় খুনশ িা ি, থসলেলে আপনি 0300
061 0614 িম্বলর থিাি কলর বা www.ombudsman.org.uk নভনেট কলর থ াকা গভিযল মন্ট
অম্বুিসমযাি (Local Government Obudsman)-এর সালে থযাগালযাগ করলে পালরি। এটা প্রলযােয
লব যনদ আপনি নিলের পনরচযযার েিয অেয পনরলশাধ কলরি বা যনদ কাউনি এটার েিয অেয পনরলশাধ
কলর োলক।

•

আমোজদ্রজে েিু ন
আমরা চাই থয আপনি আমালদরলক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপালর ব লবি। এটা আমালদর কখি,
থকাোয় এবং কী পনরদশযি করলে লব, এবং ভনবেযলে অিযািযলদরলক থযি বালে পনরচযযা থদয়া িা য় থসটা
প্রনেলরাধ করার েিয পদলেপ নিলে সা াযয করলব।
আমরা পনরচযযার ভাল া অনভজ্ঞোগুল া সম্পলকয ও শুিলে চাই। আপিার সব অনভজ্ঞো সম্পলকয আমালদর
ব ার েিয সবলচলয় ভাল া উপায় োিলে নপছলির ম াটটি থদখুি।
স্থািীয় স ায়ক গ্রুপগুল া, থযমি একটি স্থািীয় থ

েওয়াচ (Healthwatch), এবং থস্বোমূ ক এবং

েিক যাণমূ ক সংস্থাগুল াও আমালদরলক পনরচযযা নিলয় মািুল ের অনভজ্ঞোর বযাপালর েেয থদয়।
েলব, এটা োিা গুরুেপূণ য থয আমরা আপিার লয় অনভলযাগ করলে বা আপিার পে লয় থসগুল া নিলয়
কাে করলে পানর িা থকিিা এগুল া পনরদশযি করার বা সমাধাি করার েমো আমালদর িাই।

েীভোজে আমরো পন্সরদ্শযন েন্সর এেং েযেস্থো গ্র ণ েন্সর
আমরা যখি একটা থ াম-থকয়ার এলেনি পনরদশযি করলে যাই, েখি আমরা থ াকেলির সালে পনরচযযার বযাপালর
োলদর অনভজ্ঞো নিলয় কো বন , এর পাশাপানশ আমরা কমীলদর সালে কো বন এবং এলেনির থিয়া বযবস্থাসমূ
এবং প্রনক্রয়াগুল া পরীো কনর। আপনি থয পনরচযযা থপলয়লছি আমরা থসই থরকিযগুল াও থদখলে পানর - আমরা
অবশযই আপিার েেয রো করার নবেলয় কল ার নিয়ম অিুসরণ করব। আমরা প্রায়ই আমালদর পনরদশযল ি অিযািয
নবলশেজ্ঞলদর অন্তভুয ি কনর, এলদর মলধয অলিলকই োলকি যারা ইলোপূলবয পনরচযযা সানভয স ি ণ কলরলছি। আমরা
এলদরলক বন ‘অনভজ্ঞোর কারলণ নবলশেজ্ঞ’ (Experts by Experience)।
যনদ এটা পাওয়া যায় থয থকালিা থ াম-থকয়ার এলেনি পনরচযযার মািদণ্ড যা সকল রই আশা করার অনধকার আলছ
(যালক ব া য় থমৌন ক মািদণ্ডসমূ ) অিুসরণ করলছ িা েলব আমরা অবশযই বযবস্থা থিলবা। এটালক ঠিক াক
করার েিয এলেনি কী কী করলব ো আমালদর অবশযই ব লব। আমরা আরও যা করলে পানর:
•

েনরমািা বা একটি আিুষ্ঠানিক সেকয ো োনর; এবং

•

এলেনি বন্ধ কলর থদওয়ার (চরম থেলে) েিয বযবস্থা নিলে পানর।

আমরো েীভোজে আপনোজে অেন্স ে রোন্সি
আপিার থ াম-থকয়ার এলেনির থরটিং োিার েিয আমালদর ওলয়বসাইট থচক করুি। আপনি এলেনির িাম, স্থাি
বা থপাস্ট থকাি নদলয় অিুসন্ধাি করলে পালরি। আমালদর সবযল শে পনরদশযি প্রনেলবদি োিালব আমরা কী কী ভাল া
নবেয় থপলয়নছ, থকালিা উলিগ আলছ নক িা, এবং আমরা এর উন্ননের েিয থকালিা বযবস্থা ি ণ করলে বল নছ নক িা।
আপনি আরও যা করলে পালরি:


আপনি আমালদরলক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপালর ব ি
ু ;



যখি আমরা িেু ি পনরদশযি নরলপাটয প্রকাশ কনর থসটা ইলমইল পাবার েিয সাইি আপ করলে;



আমালদর সবযল শে খবর থপলে আমালদর মানসক ই-নিউেল টালরর েিয সাইি আপ করলে; এবং



আমালদর কাে ভাল া করলে আমালদর সা াযয করার েিয আমালদর পাবন ক অি াইি কনমউনিটিলে থযাগ
নদলে।

েীভোজে আমোজদ্র িোজথ হেোগোজেোগ েরজেন
আমালদর ক করুি: 03000 616161 (োেীয় ার প্রলযােয)
আমালদর ইলমই করুি: enquiries@cqc.org.uk
আমালদর ওলয়বসাইট থদখুি: www.cqc.org.uk
আমালদর কালছ ন খুি: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon
Tyne, NE1 4PA
আমালদরলক টু ইটার এবং থিসবুল ক অিুসরণ করুি:
@CareQualityComm
www.facebook.com/CareQualityCommission
আমালদর ওলয়বসাইট থেলক অিযািয িরমযালট এই পুনিকাটি িাউিল াি করুি। আপনি যনদ অিয থকাি ভাো বা
িরমযালট এই পুনিকাটি থপলে চাি েলব আমালদর সালে থযাগালযাগ করুি।
আমরো েীভোজে আপনোর েথয েযে োর েন্সর
যনদ আপনি আমালদর কালছ আপিার সালে থযাগালযাগ করার নববরণ নদলয় োলকি থসলেলে আমরা সবসময় নিনিে
করব থয আপিার েেয থযি সুরনেে োলক এবং থগাপিীয়োর সালে বযব ার করা লয় োলক। আমরা সাধারণে
আপিার অিুমনে ছািা আপিার েেয থশয়ার করব িা, নকন্তু নকছু বযনেক্রমী পনরনস্থনের সনৃ ষ্ট লে পালর থযখালি
আমলদর এটা করলে লে পালর। আমালদর কালছ আপিার থদয়া থয থকাি নববরণ যা থিটা থপ্রালটকশি অযাক্ট 1998
(Data Protection Act 1998)এবং আমালদর থকাি অব প্রযাকটিস অি কিনিলিনিয়া পালসযািা ইিিরলমশি
(Code of Practice on Confidential Personal Information)-এর সালে সংগনেপূণ য (যা আমরা আমালদর
ওলয়বসাইলট প্রকাশ কলরনছ) থরলখ সংরেণ করলবা।

