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સં્ થ ) પાસેથી તમે   ંઅપેષા રાખી 
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જો તમને (અથવા તમારા  ટ ંબના કોમ સ્ય અથવા મમરને) ં્લે્ડમા ંકોમ એજ્સી તરફથી તમારા 
પોતાના ઘરમા ંંગત સભંાળ (હોમ કેર) મળતી હોય તો એક સારી સેવા પાસેથી તમે   ંઅપેષા રાખી શકો 
તેના મવશે બ પ ્ તતકા તમને કહશેે. ંગત સભંાળ એટલે કે ખા  ,ં નહા  -ંધો   ંઅન ેટોમલેટનો યપયોગ 

કરવા ેવી બાબતો સાથે મદદ. તેમા ંઘરકામો, ેમ કે સાફ સફામ, રસોમ અથવા ખરીદી વગેરે ેવા ં
કામોનો સમાવેશ થતો નથી, જો કે ઘણી એજ્સીવ બ કામો પણ કરે છે. 

 

ે લોકોન ેકેર હોમમા ંસભંાળ મળતી હોય તેમના માટે બના ેવી અલગ પ ્ તતકા છે. 

 

કેર ્વોલલટી કમમશન (Care Quality Commission CQC) 

અમાર ં કામ હોમ-કેર એજ્સીવ, કેર હો્સ અને હો્તપટલો ેવી બરો્ય અન ેપ ્ ત વયના ંલોકો માટેની 
સામાજજક સભંાળની સેવાવન  ંમનરીષણ કરવાન  ંછે. બ સેવાવ તમને ઊ્ચ  ણવતાની સભંાળ પરૂી પાડે 
છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમ ેતેમન  ંમનરીષણ કરીએ છીએ અન ેતેમને 'અ્યતં યતમ', 'સારી', 'સ ધારાની 
જૂરત હોવાની' અથવા 'અયો્ય' ના  ણાકંો બપીએ છીએ. જો કોમ સેવામા ંસ ધારા કરવાની જૂર હોય, 

તો તે કરવામા ંબવ ેછે તેની ખાતરી કરવા અમે પગલા ંલમ  .ં  
 

અમ ે્યારે દરેક સેવાન  ંમનરષણ કરીએ છીએ, ્યારે અમ ેહમંેશા ંએ ાણકારી મેળવીએ છીએ કે તેઃ 
 

 સલામત છે; 

 અસરકારક છે; 

 સભંાળજનક છે; 

 લોકોની જૂરતો ર્ય ેરમતસાદા્મક છે; અન ે

 યો્ય દોરવણી કરવામા ંબવતી છે કે નહહ. 
 

જો કોમ હોમ-કેર એજ્સીન ેયપરો્ત દરેક પાચં મવતતારોમા ંસારી હોવા તરીકે  ણાકં બપવામા ંબ્યા 
હોય તો તેમની પાસેથી તમારે   ંઅપેષા રાખવી જોમએ તે બ પ ્ તતકા વણણવ ેછે. કેટલીક અપવાદૂપ 

એજ્સીવ બના કરતા ંપણ બહતેર કાયણ કરતી હોય છે અન ેતેમને બ પાચંમાથંી એક અથવા વધારે 
મવતતારમા ંઅ્યતં યતમ હોવા તરીકે  ણાકં બપવામા ંબવશ.ે બીી સેવાવમા ંસ ધારા કરવાની જૂર 
હોમ શકે, અથવા અમને ્યા ંવધારે ગભંીર સમતયાવ જણાય ્યા ંઅમે તેમને અયો્ય હોવા તરીકે  ણાકં 
બપીએ છીએ. 
 

બ બધા  ણાકંોને ભેગા કરીને અમ ેદરેક એજ્સીન ેએક સરેરાશ  ણાકં બપીએ છીએ. દરેક એજ્સીએ 

અમ ેબપેલ  ણાકંો ાહરે રીતે દશાણવવા જૂરી હોય છે, એટલે તેના પોતટર માટે જોતા ંરહજેો. તમે જોશો કે 
એક સારી એજ્સીમા ંકદાચ હજ  પણ કેટલાક મવતતારોમા ંસ ધારા કરવાની જૂર હોમ શકે, પરંત   તે એકંદરે 
સારી હોવાન  ંઅમન ેહજ  પણ લાગે છે. જો તમને પોતટર ન દેખાય તો એજ્સીન ેકહો તે દેખાય તેવી રીતે 

લગાવ.ે  
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સ રી હોમ-કેર એજ્સી તમને સલ મત ર ખે તેવી અપેષ  તમે ર ખી શકો છો ક રણ કે… 

 તમને કમણચારીવ વારા રષણ કરવામા ંબવત  ંહોવાની અન ેસલામતીની લાગણી થાય છે, તમારી 
અસમથણતા અન ેઅ્ય જૂરતો કંમ પણ હોય છતા ંતમે ે કરવા માગતા ંહો તે બાબતો કરવા 
માટેની તમને એટલી જ તવતરંતા પણ મળી રહ ેછે. 

 કમણચારીવ તમારા તવમાન અન ેમાનવીય અમધકારોની રષા કરે છે અન ેએક ્ય્્ત તરીકે તમાર ં 
માન ાળવ ેછે. 

 તમને ભરોસાપાર સેવા મળી રહ ેે યતાવળમા ંપરૂી પાડવામા ંન બવતી હોય તેની ખાતરી કરવા 
માટે પરૂતી સં્ યામા ંકમણચારીવ હોય છે. તમને સલામત રાખવામા ંબવ ેછે તેની ખાતરી કરવા 
માટે કમણચારીવ પાસ ેયો્ય મમરણવાળી બવડતો છે.  

 તમારી સભંાળ રાખતી ્ય્્તન ેટૂંકા સમયની ંદર બદલવાની જૂર પડ,ે તો તેની તમને ાણ 

કરવામા ંબવ ેછે ેથી કોની અપેષા રાખવી તેની તમને ખબર હોય. 

 તમારી પર દાદાગીરી (  લી) કરવા સામે, હરેાનગમત, ન ્ સાન થવા કે સતામણી થવા સામે તમાર ં 
રષણ કરવામા ંબવે છે. સતામણીમા ંઅવગણના અન ેનાણાકંીય હરેાનગમતનો પણ સમાવેશ થમ 

ાય છે. 

 બનાવો અન ેઅકતમાતો સામ ેકમણચારીવ ઝડપથી અન ે  ્ લી રીતે પગલા ંલ ેછે (અન ેજો જૂર 
હોય તો તેમની તપાસ કરે છે) અન ે લૂોમાથંી શીખ ેછે. 

 કમણચારીવ તમને સલામતીપવૂણક દવાવ બપે છે અન ેતેનો યો્ય રીતે સરંહ કરે છે. ્યા ંશય 

હોય ્યા,ં તમારી દવાવની પ નઃમવચારણા કરવામા ંએજ્સી તમને સામેલ કરે છે અન ેતમને બન ે

તેટલા ંતવતરં રહવેામા ંસહાયતા કરે છે. 

 એજ્સી વારા વાપરવામા ંબવતા ંકોમ પણ સાધનોની સારી રીતે ાળવણી કરાયેલી હોય છે. તમને 

મવવાસ હોવો જોમએ કે તમારી ચીજવતત વ સહી સલામત અન ેસ રષષત છે. 

 

સ રી હોમ-કેર એજ્સી અસરક રક હોવ ની તમે અપેષ  ર ખી શકો છો ક રણ કે… 

 તમારી સભંાળ પરૂી પાડનારા ંકોમ પણ કમણચારી સાથ ેતમારો પહરચય કરાવવામા ંબવ ેછે. 

 તે કમણચારીની એટલા માટે પસદંગી કરવામા ંબવે છે કારણ કે તેમની ાણકારી, લાયકાતો અન ે

બવડતોના બધાર પર તેવ તમને યો્ય સભંાળ પરૂી પાડી શકે તેમ હોય છે. 

 તમારી સભંાળ, સારવાર અન ેસહાયતા માટે હમંેશા ંતમારી પરવાનગી (મજૂંરી) એવી રીતે 

માગવામા ંબવ ેછે ેમા ંતમને સમજ પડે. ્યા ંયો્ય હોય ્યા ંતમારા ં  ટ ંબીજનો અન ેમમરોન ેપણ 

તમારી સભંાળ ંગેના મનણણયોમા ંસામેલ કરવામા ંબવે છે. 

 તમારી તષબયત સારી રહ ેતે માટે કમણચારી યો્ય સમયે પગલા ંલે છે. 

 તમારી બરો્યની જૂરતો અન ેંગત પસદંગીવ મવશે કમણચારીવને ખબર હોય છે. તેવ તમારી 
સભંાળ અન ેસારવાર ંગેના મનણણયોમા ંમનયમમત રીતે તમને સામેલ કરે છે અન ેતમન ેશય તેટલી 
પસદંગી અન ેમનયરંણ બપ ેછે. 
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 તમને યો્ય ખોરાક અન ેપીણા ંમળી રહ ેઅન ેતે પરૂતા રમાણમા ંહોય તેની કમણચારીવ ખાતરી કરે 
છે. 

 તમને મળતી સેવા મવશે તમારી પાસેથી મનયમમત રીતે મતં્યો માગવામા ંબવ ેછે અન ેતમારો 
અષભરાય સતત રીતે સારો હોય છે. 

 

સ રી હોમ-કેર એજ્સી સભં ળજનક હોવ ની તમે અપેષ  ર ખી શકો છો ક રણ કે… 

 કમણચારીવ તમારી પાવણ મૂમકા, પસદંગીવ, બશાવ અન ેજૂરતો મવશે ાણ ેછે. બમા ંતમારી 
ંમર, અસમથણતા, ષલંગ (રી કે પ ૂ ષ), લંષગક વળખ, વણણ, ધમણ અથવા મા્યતા અથવા ામતયતા 
(તમે લેતબીયન, ગ,ે વવામતય અથવા મવાતીય છો) ેવી બાબતોન ેકારણે હોય તવેી જૂરતોનો 
સમાવેશ થમ ાય છે. 

 તમને તમારા ંમતં્યો જણાવવા માટે રો્સાહહત કરવામા ંબવ ેછે, પછી તમારી જૂરતો ભલ ેગમે 
તેટલી જહટલ હોય. 

 તમે એડવોકેટો (તમારા વતી બોલી શકે તેવા ંલોકો) મેળવી શકો છો. 
 કમણચારીવ તમારી સાથ ેગૌરવપણૂણ અન ેમાનપવૂણક ્યવહાર કરે છે. તેવ તમારી સાથ ેસમય 

વીતાવ ેછે, મવવાસપણૂણ સબંધંો મવકસાવ ેછે અન ેતેમને તમારા તવાત્યની ષચંતા રહ ેછે. 

 

સ રી હોમ-કેર એજ્સી તમ રી જૂરતો ર્યે રમતસ દ ્મક હોવ ની તમે અપેષ  ર ખી શકો છો ક રણ 

કે… 

 તમારી સભંાળ, સારવાર અન ેસહાયતા લેષખત યોજનામા ંજણાવેલ હોય છે ેમા ંતમને ્ય્્તગત 

રીતે યો્ય હોય તેવી સભંાળ મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કમણચારીવએ   ંકર   ંજૂરી છે તે 

વણણવેલ  ંહોય છે. 

 તમે અન ે્યા ંયો્ય હોય ્યા ંતમારા ં  ટ ંબીજનો બ યોજના બનાવવામા ંસહિયપણે સામેલ થાવ 

છો અન ેતે તમારી ંગત પસદંગીવ અન સારની હોય છે. દાખલા તરીકે, તમને નહાવા-ધોવા અન ે

કપડા ંપહરેવા ેવી ંગત સભંાળ કોણ પરૂી પાડ ેતે ંગે તમે પોત ેપસદંગી કરી શકવા ંજોમએ. 

 તમારી જૂરતો અને પસદંગીવ બદલાય તે  જબ તમારી યોજનામા ંફેરફારો કરવામા ંબવ ેછે, 

અન ેે લોકોન ેતે ાણવાની જૂર હોય, ેમ કે, અ્ય સેવાવ, તેમને તે મવશે અયતન મવગતોની 
ાણ કરવામા ંબવ ેછે. 

 બ યોજનામા ંતમારા સમર ીવન મવશે માહહતી સમાવેલી હોય છે, ેમ કે તમારા ંલ્યો, તમારી 
ષમતાવ અને તમે તમારી તષબયતન  ંકેવી રીતે ્યાન રાખવા માગો છો. તમારા માટે કદાચ 

બરો્યન ેલગતા ંપગલા ંલેવાની યોજના (હે્ થ એ્શન ્લાન) પણ હોમ શકે. 
 જો તમારે હો્તપટલ જવાની જૂર પડે, તો તે બન ેતેટલી સરળતાથી થાય તેની ખાતરી કરવા માટે 

કમણચારીવ તમારી સાથ ેમળીને તેની સારી રીતે ગોઠવણ કરે છે. 

 જો તમને કોમ ષચંતાવ અન ેફહરયાદો હોય, તો કમણચારીવ હમંેશા ંતેન ેગભંીરતાથી લ ેછે, તે ંગે 
ઝીણવટથી તપાસ કરે છે અન ેયો્ય સમયની ંદર તેનો જવાબ બપે છે. 
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સ રી હોમ-કેર એજ્સીની યો્ય દોરવણી કરવ મ  ંઆવતી હોવ ની તમે અપેષ  ર ખી શકો છો ક રણ 

કે… 

 

 કમણચારીવન ેતેમની પાસેથી   ંઅપેષા રાખવામા ંબવે છે તેની ખબર હોય છે અન ેતેવ તેમના 
કામમા ં  શ હોય છે. 

 કમણચારીવન ેતેમના મેનેજરો વારા ટેકો બપવામા ંબવ ેછે અન ેતેવ સહલેામથી અ્ય કમણચારી 
સ્યોન ેમળીને પોતાના ંમતં્યો અન ેમાહહતીની બપ-લ ેકરી શકે છે. 

 પોતાના સાથી કમણચારીવ, કેરરો અન ેઅ્ય ્યવસામયકો ે સભંાળ પરૂી પાડતા હોય તે ંગેની 
ષચંતાજનક બાબતો જણાવવાનો બ્મમવવાસ કમણચારીવમા ંછે. બ   ંથાય ્યારે તેમને ટેકો 
બપવામા ંબવ ેછે અન ેતેમની ષચંતાવ યપર ઝીણવટથી તપાસ કરવામા ંબવે છે. 

 કમણચારીવ અન ેમેનેજરો, તમારી સભંાળ પરૂી પાડવામા ંસકંળાયેલા ંઅ્ય લોકો, ેમ કે તમારી 
તથામનક કાય્્સલની સાથ ેમળીને અસરકારકતાથી કામ કરે છે. 

 મેનેજરોન ેતેમની જવાબદારીવની ખબર છે અન ેતેવ હમંેશા ંરમાષણક હોય છે, બાબતો ખોટી થાય 

્યારે પણ. 



6 

તમ રી હોમ-કેર એજ્સી ંગે તમને લ ંત  હોય તો   ંકર   ં
 

જો તમને અથવા તમે સભંાળ રાખતા ંહો તે ્ય્્તન ેખરાબ સભંાળનો અન ભવ થાય તો તમે નીચેની 
બાબતો કરી શકો છો. 
 

 તમ રી લ ંત વ હોમ-કેર એજ્સીને જણ વો 
તમારી ષચંતાવ ંગ ેતમારે એજ્સીના મેનેેરને કહે   ંજોમએ. જો તેવ તરત જ તમારી ષચંતાવ 

યપર કાયણવાહી ન કરી શકે, તો તમે તેમની શપચાહરક ફહરયાદ પધમત મારફત ેબગળ વધી શકો 
છો.  
 

કાયદા અન સાર, દરેક હોમ-કેર એજ્સી પાસે ફહરયાદો હાથ ધરવા માટેની કાયણષમ પધમત હોવી 
ફરજજયાત છે. એજ્સી વારા ેવી રીતે તમારી ફહરયાદ હાથ ધરવામા ંબવી હોય તેનાથી જો તમે 

 શ ન હો, અન ેતમારી તથામનક કાય્્સલ તમારી સભંાળ માટેના પૈસા ચકૂવતી હોય તો તો તમે 

તેમનો સપંકણ કરી શકો છો. 
 

જો તમને એજ્સી અથવા કાય્્સલ તરફથી મળેલ જવાબથી સતંોષ ન થાય, તો તમે Local 

Government Ombudsman (તથામનક સરકારી વ્ડ્સમેન)નો 0300 061 0614 પર ફોન કરીને 

અથવા www.lgo.org.uk પર જમને સપંકણ કરી શકો છો. જો તમે તમારી સભંાળ માટે પોત ેપૈસા 
ચકૂવતા ંહો અથવા કાય્્સલ પૈસા ચકૂવતી હોય, તો બ લા   પડ ેછે. 

 

 અમને કહો 
સભંાળ ંગેના તમારા અન ભવો તમે અમને કહો એમ અમ ેમ્છીએ છીએ. તેનાથી અમારે યારે, 
યા ંઅન ેકોન  ંમનરીષણ કરવા જ   ંતે નકી કરવામા ંઅન ેભમવ્યમા ંઅ્ય લોકોની ખરાબ રીતે 

સભંાળ રાખવામા ંન બવ ેતે માટેના ંપગલા ંલેવામા ંમદદ થાય છે. 

 

સભંાળ ંગેના સારા અન ભવો પણ અમ ેસાભંળવા મ્છીએ છીએ. તમારા તમામ અન ભવો ંગે 
અમન ેજણાવવાની સવોતમ રીત માટે છે્લ  ંબવરણન  ંપાન  ંજ વ. 

 

તથામનક હે્ થ વોચ (Healthwatch) ેવા ંતથામનક સહાય જૂથો અને તવૈ્્છક તેમજ સામાજજક 
સતંથાવ પણ અમને સભંાળ ંગેના લોકોના અન ભવો મવશે માહહતી બપ ેછે. 

 

પરંત  , એ ાણવાન  ંઅગ્યન  ંછે કે અમ ેતમારા વતી ફહરયાદ ન કરી શકીએ અથવા તમારા વતી 
તેન ેબગળ ન વધારી શકીએ, કારણ કે તેમની તપાસ કરવાની અથવા યકેલ લાવવાની સતા 
અમારી પાસ ેનથી.  

 

અમે કેવી રીતે ઈ્સપે્શનો કરીએ છીએ અને પગલ  ંલઈએ છીએ 

 

અમ ે્યારે કોમ હોમ-કેર એજ્સીન  ંમ્સપે્શન કરીએ છીએ ્યારે અમે લોકો સાથ ેતેમના સભંાળના 
અન ભવો મવશે વાત કરવાની સાથ ેસાથ ેકમણચારીવ સાથ ેપણ વાતચીત કરીએ છીએ અન ેએજ્સીની 
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કાયણપધમતવ તેમજ કાયણવાહીવ તપાસીએ છીએ. તમને મળતી સભંાળ મવશેની નંધો પણ અમે જોમએ 

એ   ંબન ે– તમારી માહહતીન  ંરષણ કરવા માટેના કડક કાયદાવન  ંઅમારે પાલન કર   ંફરજજયાત છે. 

અમારા ંમ્સપે્શનોમા ંઅમ ેઘણીવાર અ્ય મન્ણાતોનો પણ સમાવેશ કરીએ છીએ, ેમા ંાહરે 
જનતાના ંએવા ંસ્યો પણ હોય છે ેમને સભંાળની સેવાવના વપરાશનો અન ભવ હોય. બ લોકોન ે

અમ ે'અન ભવથી મન્ણાત થયેલ' લોકો (Experts by Experience) કહીએ છીએ. 

 

ે ધોરણોની અપેષા રાખવાનો દરેકનો અમધકાર છે (ેમને પાયાના ંધોરણો કહ ેછે) તે ધોરણો જો કોમ 

હોમ-કેર એજ્સી પરૂા ંનહહ કરતી હોવાન  ંઅમને જણાશે, તો અમ ેપગલા ંલમ  .ં બાબતો યો્ય કરવા 
માટે તેવ   ંકરશે તે એજ્સીએ અમન ેજણાવ   ંબવ્યક છે. અમ ેબ પણ કરી શકીએ છીએઃ 
 

 દંડ કરવો અથવા શપચાહરક ચેતવણી બપવી; 
 એજ્સી બધં કરવાના ંપગલા ંલેવા ં(અ્યતં ગભંીર કેસોમા)ં. 
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અમે તમને કેવી રીતે મ હહતગ ર ર ખીએ છીએ 

તમારા કેર હોમન ેમળેલા  ણાકં જોવા માટે અમારી વેબસામટ તપાસો. તમે કેર હોમના નામ, તથળ 

અથવા પોતટકોડ નાખીન ેસચણ કરી શકો છો. અમારા અયતન મ્સપે્શન રીપોટણમા ંઅમન ેજોવા મળેલ 

સારા કાયણ્યવહાર, અમને હોય તેવી કોમ ષચંતાવ, તેમજ તેમા ંસ ધારા કરવા માટે   ંપગલા ંલેવાન  ં
અમ ેક્  ંછે તેન  ંવણણન બપેલ હશ.ે તમે બ પણ કરી શકોઃ 
 

 સભંાળના તમારા અન ભવો મવશે અમન ેજણાવી શકો છો; 
 અમ ેમ્સપે્શનના નવા રીપોટો ્યારે રકામશત કરીએ ્યારે તે મમેમલથી મેળવવા માટે સામન 

અપ કરી શકો છો; 
 અમારા અયતન સમાચારો મેળવવા માટે અમારા મામસક મ-્ ઝૂલેટર માટે સામન અપ કરી શકો 

છો; અન ે

 અમાર ં કામ બહતેર રીતે કરવામા ંઅમારી મદદ કરવા માટે અમારી ાહરે વનલામન ક્ મૂનટીમા ં
જોડામ શકો છો. 

 

અમ રો સપંકક કેવી રીતે કરવો 
 

અમન ેઅહં ફોન કરોઃ 03000 616161 (રા્્િય દરો લા   પડ ેછે)  

અમન ેઅહં મમેમલ કરોઃ enquiries@cqc.org.uk 

અહં અમારી વેબસામટ જ વઃ www.cqc.org.uk 

અમન ેબ સરનામ ેલખોઃ Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon 

Tyne, NE1 4PA 

અમન ે્વીટર અન ેફેસ  ક પર અન સરોઃ  

 @CareQualityComm 

 www.facebook.com/CareQualityCommission 
 

બ પ ્ તતકા અમારી વેબસામટ પરથી અ્ય તવૂપોમા ંડાયનલોડ કરો. જો તમને બ પ ્ તતકા બીી કોમ 

ભાષા અથવા તવૂપમા ંજોમતી હોય તો અમારો સપંકણ કરો. 
 

અમે તમ રી મ હહતીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ 

જો તમે અમન ેતમારા સપંકણની મવગતો બપી હશ,ે તો તમારી માહહતીન  ંરષણ કરવામા ંબવ ેઅને તનેા પર સ રષષત રીતે 
કાયણવાહી કરવામા ંબવ ેતનેી અમે હમંશેા ંખાતરી કરી  .ં અમે સામા્ય રીતે તમારી પરવાનગી લીધા વગર તમારી માહહતીની 
બપ-લ ેકરી   ંનહહ, પરંત   એવા અપવાદૂપ સજંોગો કદાચ હોમ શકે ્યા ંઅમારે બમ કરવાની જૂર પડે. તમે અમન ેબપશો 
ત ેકોમ પણ મવગતો અમ ેData Protection Act 1998 (માહહતી સ રષાને લગતો કાયદો) અને અમારા Code of Practice on 

Confidential Personal Information (ખાનગી ંગત માહહતીને લગતી બચાર સહંહતા) અન સાર રાખી   ં(ે અમે અમારી 
વબેસામટ પર રકામશત કરીએ છીએ). 

 

 


