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ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਿਸ਼ਨ (Care Quality Commission - CQC) ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰ ਿ
ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲਿਕ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਿ, ਿੀਪੀ
ਸਰਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਿਾਂ, ਨੂੰ ਰਲਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਿਹਾ ਇਸ ਗੱ ਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਉਹ
ਸੁਰੱਲਖਅਤ, ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਲਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਿੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ।
ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਇਹ ਲਕੰ ਨੀ
ਚੰ ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’, ‘ਵਿੀਆ’, ‘ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਿੋ ੜ’ ਿਾਂ ‘ਨਾਕਾਫੀ’ ਵੱ ਿੋਂ ਦਰਿਾ ਲਦੰ ਦੇ
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿੇ ਸਾਡੇ ਿੁਆਇਨੇ ਲਵੱ ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਕ ਅਲਿਹਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਟੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਕੰ ਿ ਲਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਠਨ ਵੱ ਿੋਂ ਲਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਲਨਭਾਅ ਲਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਕਤਾਬਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਉਸ ਸੂਰਤ ਲਵੱ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਤ ਲਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਿੱ ਠਾਂਗੇ।
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ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਿਆਰ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ:

• ਤੁਹਾਡੀ ਲਚੰ ਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਾਂਗੇ;
• ਲਨਿਰ ਅਤੇ ਿਦਦਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ;
• ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਨਲਿੱ ਠਾਂਗੇ;
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਾਂਗੇ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਿ ਰਹੇ ਹਾਂ;
• ਅਸੀਂ ਿੋ ਗਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਿੱ ਥੇ ਲਕਿਰੇ ਸੰ ਭਵ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਾਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ; ਅਤੇ

• ਿੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਲਿੱ ਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱ ਿ ਕਰਨ ਿਈ
ਢੁਕਵੀਂ ਸੰ ਸਥਾ ਿੱਭਣ ਲਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਲਜਹੜੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਨਲਜਿੱ ਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਲਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਆਪਣਾ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਸੱ ਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਭਾਲਵਤ ਲਕਸੇ ਵੀ
ਲਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰ ਪਿੇਂ ਟਸ ਟੀਿ ਨਲਿੱ ਠ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਲਿਸ ਲਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰਾਂ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਿਈ ਕੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਿ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਹੋਰ ਲਵਅਕਤੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਕੋਈ
ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਾਂ ਕੋਈ ਅਲਿਹਾ ਲਵਅਕਤੀ ਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਿ ਕਰਦੇ ਹੋ)।
ਤੁਸੀਂ ਲਿਸ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ, ਲਿੱ ਥੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਅਸੀਂ:
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• ਪਰਸ਼ਾਸਲਨਕ ਗਿਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਗਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਿੋਂ
ਲਿਆਦਾ ਸਿਾਂ ਿਗਾਉਣਾ ਲਿੰ ਨਾ ਲਕ ਅਸੀਂ ਲਕਹਾ ਸੀ ਲਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰ ਕਰਨ ਿਈ
ਿਗਾਵਾਂਗੇ);

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

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਜਨਹਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਨਲਜਿੱ ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕੁਝ ਅਲਿਹੇ ਿੁੱ ਦੇ ਹਨ ਲਿਹਨਾਂ ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰ ਪਿੇਂ ਟਸ ਟੀਿ ਨਲਿੱ ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ
ਲਵੱ ਚ ਅੱ ਗੇ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ।

• ਸਾਡੇ ਿੁਆਇਲਨਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਦੱ ਤੇ ਿਾਣ ਵਾਿੇ ਦਰਿੇ। ਇਹਨਾਂ
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤਲਹਤ ਨਲਿੱ ਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਵੱ ਚ ਲਵਆਲਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
www.cqc.org.uk/content/requesting-review-ratings.

• ਉਸ ਸਿੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਿ
ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਿੈਨੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਰਹਾ ਹੈ ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਵੀ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤਲਹਤ
ਨਲਿੱ ਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਵੱ ਚ ਲਵਆਲਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
www.cqc.org.uk/content/enforcement-action-and-representations.

• ਸਾਡੇ ਿਈ ਕੰ ਿ ਕਰਨਾ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਹੋ, ਿਾਂ ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਨਾਿ ਸਾਡੀ ਲਹਊਿਨ ਲਰਸੋਰਸ (ਿਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ) ਟੀਿ ਦੁਆਰਾ ਨਲਿੱ ਲਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਕੰ ਟਰੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਿਾਇਰਾਂ ਨਾਿ ਲਵਵਾਦ
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• ਸਰਕਾਰ, ਲਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਆਫ ਹੈਿਥ, NHS ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਲਿਹਨਾਂ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਫੀਸਾਂ ਲਿਨਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਿ ਪਰਦਾਤਾ ਰਲਿਸਟਰਡ ਰਲਹਣ ਿਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱ ਕਿਾਤਰ ਅੱ ਪਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਲਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਤ
ਫੀਸ ਵਸੂਿੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

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

ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲਜਕ ਦੇਖਭਾਿ ਦੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਿ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਿਈ ਲਿੰ ਿੇਵਾਰ ਹਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਰਲਿਸਟਰ ਹਰੇਕ
ਦੇਖਭਾਿਕਰਤਾ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਿਆਰਾਂ (ਿੋ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਿਆਰਾਂ ਵੱ ਿੋਂ
ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪਰ, ਪਾਰਿੀਿੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ
ਲਵੱ ਚ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਨਲਿੱ ਠਣਾ ਸ਼ਾਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰਾ ਲਕਤਾਬਚਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਦੇਖਭਾਿ
ਪਰਦਾਤਾ ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱ ਗੇ ਲਦੱ ਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਿਬਿ ਹੈ
www.cqc.org.uk/content/complain-about-service-or-provider.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਵੱ ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਦੱ ਤੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਸੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲਚੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ
ਲਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਿਾਂ ਸਿਾਲਿਕ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਿਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਤਾਂ
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ: www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-youare-member-staff
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 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿ ਲਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਾਓ:
www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-you-are-member-public.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਜਿੱ ਠਦੇ ਹਾਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸਦੇ ਹੋ ਲਕ ਕੋਈ ਗੱ ਿ ਗਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਲਹਸੂਸ ਕਰੋ ਲਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਿ ਕੁਸ਼ਿ ਅਤੇ ਿਦਦਗਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਿ
ਨਲਿੱ ਠਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਿੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰ ਪਿੇਂ ਟਸ ਟੀਿ ਸੱ ਤ ਕੰ ਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ
ਲਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਨਲਿੱ ਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱ ਤ ਕੰ ਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣਾ
ਕਾਰਨ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਾਿਲਿਆਂ ਲਵੱ ਚ
ਸਾਨੂੰ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱ ਿ ਕਰਾਂਗੇ
ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਲਕਵੇਂ ਨਲਿੱ ਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਿ ਲਵੱ ਚ ਿਦਦ
ਿਈ ਲਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਿ ਨਲਿੱ ਠ ਰਹੇ
ਲਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱ ਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝ ਿੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਲਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਕੰ ਿਕਾਿੀ ਲਦਨਾਂ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਿ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਸੇਗਾ ਿੋ ਅਸੀਂ ਚੀਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ
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ਹੈ। ਿੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਅੰ ਦਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਾਂਗੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਝਾਵਾਂਗੇ।
ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਵੱ ਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਿਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਿਣ ਵਾਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਦਾ ਲਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱ ਲਸਆਵਾਂ ਨਾਿ ਨਲਿੱ ਠਣ ਦੇ ਲਬਹਤਰੀਨ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਾ ਿੈ ਣ ਲਵੱ ਚ ਿਦਦ ਲਿਿਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਿੋ ਪਤਾ
ਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 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 ਨੂੰ ਲਕਵੇਂ ਸੰ ਭਾਿਦੇ ਹਾਂ।

ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਡਵੋਕਸ
ੇ ੀ (ਵਕਾਿਤ) ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵੱ ਚ ਿਦਦ ਿੈ ਣੀ ਚਾਹੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ
ਲਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕਸ
ੇ ੀ ਸੇਵਾ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਿਾਕੇ ਲਵੱ ਚ ਐਡਵੋਕਸ
ੇ ੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਸਿ ਿਾਂ ਲਸਟੀਿਨਿ ਐਡਵਾਇਸ ਲਬਊਰੋ (citizen’s
advice bureau) (www.citizensadvice.org.uk) ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਂ ਹੈਿਥ ਸਰਲਵਸ ਓਿਬਡਸਿੈਨ (Parliamentary and Health
ਪਾਰਿੀਿੈਂਟਰੀ ਐਡ
Service Ombudsman)
ਂ ਹੈਿਥ ਸਰਲਵਸ ਓਿਬਡਸਿੈਨ ਇੱ ਕ ਿੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਿੋ ਿਨਤਕ ਸੰ ਗਠਨਾਂ
ਪਾਰਿੀਿੈਂਟਰੀ ਐਡ
ਬਾਰੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਸਬੰ ਿੀ ਕਾਰਿ-ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਲਵੱ ਚੋਂ ਿੰਘਣ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਲਕ ਓਿਬਡਸਿੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਿਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਲਕਸੇ ਸੰ ਸਦ ਿੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਿਣ ਬਾਰੇ ਕਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਆਦਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਣ ਿਈ ਓਿਬਡਸਿੈਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ombudsman.org.uk
’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਿਪਿਾਈਨ ਨੂੰ 0345 015 4033 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਡੈਟਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਿੁਤਾਬਕ ਸੰ ਭਾਿਾਂਗੇ। ਡੈਟਾ ਪਰੋਟਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 (Data
Protection Act 1998) ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਲਦੰ ਦਾ
ਹੈ ਿੋ ਸਾਡੇ ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਲਨਿੱਿੀ ਡੈਟਾ)। ਫਰੀਡਿ ਆਫ ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
2000 (Freedom of Information Act 2000) ਤਲਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਵੇਂ ਲਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿ-ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਿਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰ ਿ ਬਾਰੇ ਅੰ ਕੜੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੰ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ
ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ information.access@cqc.org.uk 'ਤੇ ਈਿੇਿ ਭੇਿ ਕੇ ਸਾਡੀ
ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰ ਚ (ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ) ਟੀਿ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿੇ
ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਸ ਨਾਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਲਿੱ ਲਠਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਫਾਰਿੇਸ਼ਨ ਕਲਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕ ਅਲਿਹਾ ਲਕਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ico.org.uk ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਹੈਿਪਿਾਈਨ ਨੂੰ 0303 123 1113 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
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ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਲਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CQC ਬਾਰੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕਸਟਿਰ ਸਰਲਵਸ
ਸੈਂਟਰ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਿੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਿ ਕੰ ਪਿੇਂ ਟਸ ਟੀਿ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 03000 616161 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ)
ਸਾਨੂੰ ਈਿੇਿ ਕਰੋ: enquiries@cqc.org.uk
ਸਾਨੂੰ 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
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫਾਰਿੇਟਾਂ ਿਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਵੱ ਚ ਿੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਵੱ ਚ ਿਦਦ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਅਸੀਂ ਲਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਿਾਂ ਸਾਈਨਰ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ।
ਆਰਡਰ ਕੋਡ: CQC-146
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