ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਿਸ਼ਨ (CQC) ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਗਿੈਂ ਡ ਲ ਿੱ ਚ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਿਗ
ਸਿਾਲਜਕ ਦੇਖਭਾਿ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਲਨਯੰ ਤਰਕ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ,
ਹਮਦਰਦੀਪਰਨ, ਉੱਚ-ਕੁਆਕਲਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਿਗ ਸਿਾਲਜਕ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰ ਰਲਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਰਿੱਲਖਆ ਦੇ ‘ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਿਆਰਾਂ’ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੂੰ ਕਤਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੀ ਕਰ ਸਕੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸ ਕਵੱ ਚ ਅਗਲੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਕਦੱ ਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ
ਂ ਲੈਂ ਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੇਅਰ
ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਯੂੰ ਕਤਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, GP ਪਰੈਕਕਟਸਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਪਰੈਕਕਟਸਾਂ, ਐਬ
ਹੋਮ ਅਤੇ ਹੋਮ-ਕੇਅਰ ਏਿੂੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਇਲਾਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਨੰ ਅਿੱ ਗੇ ਲਦਿੱ ਤੇ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਕਾਰ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਜਹੀ ਦੇਖਭਾਿ ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਲਿਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਲਗਆ ਹੋ ੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਿੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੇ।



ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਸਲਤਕਾਰ ਨਾਿ
ਲ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ) ਆਪਣੀ ਸਲਹਿਤੀ ਜ਼ਰਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਦੇਖਭਾਿ ਜਾਂ ਇਿਾਜ ਨਹੀਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਾਂ ਅਕਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਿੋਖਮ
ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਕਚਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।



ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਲ ਹਾਰ ਿਾਂ ਅਢੁਕਵਾਂ ਕਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱ ਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।



ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤ ਚੂੰ ਗੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿੋ ੜੀਂਦੀ ਿਾਤਰਾ ਲ ਿੱ ਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।



ਕਿਸ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼-ਸਿਾਨ
ਵਰਕਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ, ਢੁਕ ਾਂ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਿ ਾਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਿ ਨਲਜਿੱ ਠਣ ਿਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਿਈ
ਇਿੱਕ ਲ



ਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਰਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਪਰਾਪਤ, ਕਾਬਿ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਸਰਫ ਅਲਜਹੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੰ ਿ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੀ ਭਲਿਕਾ
ਿੁਤਾਬਕ ਢੁਕ ੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱ ਲ ਗਲਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਫ਼ੀ ਿੰ ਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਿਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ CQC ਰੇਲਟੰ ਗ ਨੰ ਅਲਜਹੀ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਪਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ।
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ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਿਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ,
ਲਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣ ਾਿੀਆਂ, ਪਰਲਤਲਕਲਰਆਸ਼ੀਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਿਸਟਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਵੱ ਚ ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਕ ਕਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਕਵਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਨਕਿੱ ਕਿਆ ਿਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰ ਿ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕਵੱ ਚ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀਏ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਾਅਨੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੇ ‘ਮੁੱ ਖ ਪਰਸ਼ਨ’ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਾਂ।


ਕੀ ਇਹ ਸੁਰਿੱਲਖਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਅਤੇ ਟਾਲੇ ਿਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਚੂੰ ਗੇ ਨਤੀਿੇ ਕਨਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਬਹਤਰੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਬਤ 'ਤੇ
ਆਧਾਕਰਤ ਹੈ?



ਕੀ ਇਹ ਲਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣ ਾਿੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਰਕਹਮਕਦਲੀ,
ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?



ਕੀ ਇਹ ਪਰਲਤਲਕਲਰਆਸ਼ੀਿ ਹੈ? ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਗਕਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰ
ਸਕਣ?



ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਅਗ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੂੰ ਗਿਨ ਦੀ ਲੀਡਰਕਸ਼ਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਉੱਚ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿੋ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁੱ ਲਹੇ ਅਤੇ ਕਨਰਪੱ ਖ ਸੱ ਕਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
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ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਲਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਿਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਲਜਸ ਲ ਿੱ ਚ ਉਹ ਿੋ ਕ ੀ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ ਲਜਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਿਕਾਰ ਿੈਂਟਿ ਹੈਿਥ ਐਕਟ (Mental Health Act)
ਤਲਹਤ ਪਰਲਤਬੰ ਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ (MHA) ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਿਾਂਚ-ਨਤੀਿੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ
MHA ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਤਬੂੰ ਕਧਤ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚੂੰ ਤਾ ਵਾਲੇ ਕਕਸੇ ਮਾਮਕਲਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ (ਰੱ ਕਖਆ) ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਆਪਣਾ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ ਕਰ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਿਾਂ
ਕਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰ ਨ ਕਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਲਬਆਂ ਨੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ,
ਹਮਦਰਦੀਪਰਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਕਵੱ ਖ ਕਵੱ ਚ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੁਰਕਵਹਾਰ ਰੋਕਣ
ਕਵੱ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਪਛਲਾ ਸਫਾ ਦੇਖੋ।
ਪਰ, ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਨਹੀਂ ਕਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕਉਂਕਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਅਪਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਕਤਬੂੰ ਕਧਤ ਕਰ ਕਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਿ ਲ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਾਂ ਨਾਿ ਭਾਈ ਾਿੀ ਲ ਿੱ ਚ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂੰ ਗਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਹੈਲਥਵਾਚ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ, NHS ਇੂੰ ਪਰਵਮੈਂਟ, NHS ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਔਫਸਟੈਡ।
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ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲ ਿੱ ਚ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਿਈ, ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਕਾਲਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਜਸ ਲ ਿੱ ਚ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਟੰ ਗਾਂ ੀ ਸ਼ਾਿਿ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਪੋਰਟ ਕਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦੱ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਪੂੰ ਿ ਮੁੱ ਖ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਤੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਚੂੰ ਗੇ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਈਆਂ ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰੇਕਟੂੰ ਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਕੂੰ ਨੀ ਚੂੰ ਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕਟੂੰ ਗਾਂ ਹਨ:


ਅਕਤ-ਉੱਤਮ;



ਵਧੀਆ;



ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ; ਅਤੇ



ਨਾਕਾਫੀ।

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਿੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਤਾ ਲਈ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਮੁੱ ਖ ਪੂੰ ਿ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਵੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਦੇਖਭਾਿ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬੁਲਨਆਦੀ ਲਿਆਰਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲ ਿੱ ਚ ਅਸਫਿ ਰਲਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬੁਕਨਆਦੀ ਕਮਆਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਿਾਂ ਰਕਹ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਅਕਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:


ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਿਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮਲੇ ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਕਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਧਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ



ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਿੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱ ਲ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ
ਕਕੂੰ ਨੀਆਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਕਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਹੇਿਾਂ ਕਲਖੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਿੋ ਇਹ ਦੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਕਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਅੱ ਗੇ ਕਦੱ ਤੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਿਕਹਰਾਉਣਾ:
o ਸਧਾਰਨ ਕਚਤਾਵਨੀਆਂ ਿਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ;
o ਿੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ;
o ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿੱ ਥੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਵੱ ਚ ਪਾਇਆ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ।



ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਕਮਤ ਕਰਕੇ ਕਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕਕਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਆਂ’ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ, ਿੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿਸਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ (ਕਮਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱ ਦ ਕਰਨੀ)।

ਅਸੀਂ ਲਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਲਜਕ ਦੇਖਭਾਿ ਦੀ ਗੁਣ ਿੱ ਤਾ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲ ਚਾਰਾਂ ਨੰ ਪਰਕਾਲਸ਼ਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ ਲ ਹਾਰ ਨੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਿਾਰ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਨਯੂੰ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇੂੰ ਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਵੱ ਚ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਬਾਰੇ
ਕਵਲੱਖਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਸੱ ਕਖਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਾਂਚ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਿੋ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਪਕਹਲਆਂ ਉੱਤੇ ਕਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ;



ਕਕਵੇਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਕੱ ਿੇ ਕਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ



ਕਕਸੇ ਖੇਤਰ ਕਵੱ ਚ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ।
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ਸਾਡੇ ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਲਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 03000 616161
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਿੋ enquiries@cqc.org.uk
ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ www.cqc.org.uk
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕਲਖੋ Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1
4PA
ਸਾਨੂੰ Twitter ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ @CareQualityComm

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਂ ਫਾਰਮੇਟ ਕਵੱ ਚ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਲਕ ੇਂ ਰਤਦੇ ਹਾਂ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਕਖਆ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱ ਕਖਆ ਿਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਦਕਿਆਂ ਨਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੇਰਕਵਆਂ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1998 (Data Protection Act 1998) ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਨੈੱਿੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ (Code of Practice on Confidential Personal Information) (ਿੋ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਰਕਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱ ਖਾਂਗੇ।
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