ਮੁਖ ਦਾਖਲੇ ਿਵਖੇ ਲੈ ਵਲ 2 'ਤੇ PALS ਆਿਫਸ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ, ਿਰਸੈਪਸ਼ਿਨਸਟ ਜਾਂ ਸਿਵੱਚਬੋਰਡ ਨੂੰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਇਲ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ NHS ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ੍ਸਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀ ਹੈ - ਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ - ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਸਾਡੇ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ'। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਟਰ੍ਸਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ
ਅਸਰ ਨਹ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ...
ਫੀਡਬੈਕ
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਗਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰ੍ਸਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸੁਝਾਅ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ ਜਾਂ ਇਹ PALS ਜਾਂ ਸਟਾਫ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਬਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ

ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ।

ਇਹ ਜਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਤਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿਚੰ ਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਿਚੰ ਤਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ - ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਤਾਂ ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ!
ਅਸ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਿਗਛ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ

ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਿਸਸਟਰ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜਾਂ, PALS ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ
ਂ ਿਲਏਜ਼ਨ ਸਰਿਵਸ) ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰ ਧਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ
PALS (ਪੇਸ਼ੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐਡ
ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0118 322 8338
ਈਮੇਲ talktous@royalberkshire.nhs.uk

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ:

NHS ਚੋਇਸੀਜ਼

ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ www.nhs.uk/comment 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ QR

ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ RG1 5AN ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਫੇਰ 'ਿਰਿਵਊ ਿਦਓ'
ਟੈਬ ਚੁਣੋ।

ਜੇ ਤੁਸ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ
ਜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਾਂ PALS ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੰਟ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨਜ਼
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸ ਚਾਹੋਗੇ ਿਕ ਅਸ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ।
ਸਾਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:
The Patient Relations Department Royal
Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
complaints@royalberkshire.nhs.uk
ਟਰ੍ਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ www.gov.uk ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋ
ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਸ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਿਜਹੇ ਸੰ ਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਯਕੀਨੀ ਨਹ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਰਿਡੰ ਗ ਬਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ

ਜੇ ਤੁਸ ਿਰਿਡੰ ਗ ਬਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਨਹ ਹੋ, ਤਾਂ

ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

Healthwatch Reading
3rd floor Reading Central Library
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0118 937 2295

SEAP Hastings
7th floor Cavendish House
Breeds Place
Hastings TN34 3AA
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0330 440 9000

ਈ-ਮੇਲ: info@healthwatchreading.co.uk

ਫੈਕਸ: 01424 204687
ਈ-ਮੇਲ: hastings.office@seap.org.uk
ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਅਪਰ੍ੈਲ 2016

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਟੱਪਣੀ, ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਹੋਵੇ

ਤਾਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

